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لفصل ١
لتبد

لكام على  لرقمية HP Photosmart! حتتو هذ  لكام  ئك  ִדانينا على شر
لك  ، مبا   لصو لتقا  ل تعمل على حتسني عملية  مليز  لكث من 

سطة  لعيو بو ر من  أل للو  لة    HP Adaptive Lighting تكنولوجيا
ما)  لبانو لك  لعشر (مبا   اللتقا  ضا  لكام  ة   ملد مليز 

مكانية   HP Instant ShareTM  (HP نصائح صو) HP Image Advice
ية للكام  لفو لتعليما  لتلقائية  ية  ليد لتحكم  ملباشر   لطباعة 

ية. الختيا لكام  قاعد 
خل  لقيا بتحديد صو موجو   HP Instant Share ميكنك بإستخد ميز 

يد  ل ين  ل تفضلها (مثل عنا جلها  ا تلقائي   سا لكام بسهولة ليتم 
لكام  ل تقو فيها بتوصيل  مة  لقا ملر    ( ملباشر أللبوما  إللكتر 

خلاصة بك  لصو  عائلتك بتلقي  صدقا  لكمبيوتر. ميكن  يقو  ها 
سطة  . بو لكب حلجم  ملرفقا   حلاجة   إللكتر   يد  ل عرضها  

لكام ليتم  ، ميكنك بسهولة حتديد صو موجو   ملباشر لطباعة  مكانية 
لكمبيوتر  ها  لكام  ل تقو فيها بتوصيل  مة  لقا ملر  طباعتها تلقائي  

فقة   بتوصيلها بشكل مباشر بأ طابعة HP Photosmart  طابعة متو
لكمبيوتر. ها  PictBridge بد توصيلها 

إلستخد ، ميكنك شر قاعد  لتحسني عملية 
HP Photosmart R-series. تسمح لك قاعد 
لكمبيوتر  لصو بسهولة  جها  لكام بنقل 

عا شحن  لتليفزيو  لطابعة   لصو   سا 
لقاعد  إلضافية. كما توفر  ية  لبطا لكام  ية  بطا

. لكام يض مكان مالئم لوضع 
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 إلعد
 ( خلاصة بك (مثل   ضو لكام  ألجز   حد  مالحظة للعثو على موقع 

 , لكام جز  جع  لقسم  ملوجو  هذ  شا  إل ثنا متابعة 
صفحة ٢١.

( ختيا لكام ( تثبيت ملحق قاعد 
 ،HP Photosmart R-series ئك قاعد   حالة شر

لعلبة مع  كثر   حد   جو ملحق شفا  ستالحظ 
 ، لكام لقاعد لإلستخد مع هذ  عد  . عند  لقاعد

مللصق عليه ملصق  لقاعد  ستخد ملحق  تأكد من 
خلا بالقاعد لتوصيل ملحق  ملستخد  ليل  ملوجو   شا  إل تبع  خضر. 

. لكام لقاعد بقاعد 
ملعصم فا حز 

حلز  ملعصم بفتحة  فا حز    قم بإ
لكام كما هو  ملوجو على جانب 

موضح.



١٣ لفصل ١:لتبد

( ختيا كر ( تثبيت بطاقة 
لقسم  إلنتقا   لقسم  لتخطي عن هذ  ، ميكنك  كر     تكن لديك بطاقة 

خلية تسمح لك  كر  لكام  ية, صفحة ١٤. تتضمن  لبطا ، تثبيت  لقا
ها  كر (يتم شر لذ ستخد بطاقة  لكن، ميكنك  لفيديو كليب.  لصو  بتخزين 

لفيديو كليب. للحصو على مزيد  لصو  لك لتخزين  ) بدًال من  بشكل منفر
لتخزين, صفحة ١٧٧. جع   ، ملعتمد كر  لذ ملعلوما حو بطاقا  من 

لفيديو كليب  لصو  زين كافة  ، يتم  لكام كر   عند قيامك بتثبيت بطاقة 
جو بطاقة  خلية للكام عند عد  لد كر  لذ ستخد  لبطاقة. يتم  جلديد على 

لكام فقط. كر   لذ
مقدمة  لسفلية للكام موجهة  ألعلى،  جلهة  يث   لكام  مل  ١ قم 

ليك.  قم بدفع با  لكام موجهة 
لسفلية  ملوجو باجلهة  كر  لذ ية/ بطاقة  لبطا
. خللفية للكام جلهة  للكام بعيد عنك،  

لفتحة   كر   لذ ٢ قم بإ بطاقة 
ملثقو من  جلز  خا  ألصغر مع  حلجم 

ًال، كما هو موضح. تأكد من تثبيت  لبطاقة 
كر  موضعها. لذ بطاقة 

كر مفتوح  لذ ية/ بطاقة  لبطا ٣ قم بتر با 
ية, لبطا ، تثبيت  لقا لقسم  نتقل  

صفحة ١٤.
ًال بإيقا  ، قم  لكام كر من  لذ لة بطاقة  إل

حلافة  ضغط على  كر ،  لذ ية/ بطاقة  لبطا .  قم بفتح با  لكام تشغيل 
لفتحة. لبطاقة من  ألسفل، فتخر  كر   لذ لعليا من بطاقة 
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ية لبطا تثبيت 
 HP Photosmart R07 lithium ion ية ما بطا ستخد  لكام من  متكن 

ل تستخد   Duracell® CP1 ية عا شحنها  بطا ل ميكن   (L1812A) 
. حد مر 

ية  لبطا لشحن، ستكو  ية قابلة إلعا  لكام ببطا يد  مالحظة  حالة تز
مها  ستخد ب  تقو بشحنها بالكامل قبل  مشحونة بشكل جزئي، لكن 

جع شحن   . لكام ها   جو ثنا  ية  لبطا . ميكنك شحن  أل مر
ية, صفحة ١٦. لبطا

خلطو  كر مفتوح بالفعل، فقم بتخطي هذ  لذ ية/ بطاقة  لبطا ١  كا با 
خلطو ٢. باإلنتقا  

لسفلية  جلهة  يث   لكام  مل  قم 
لكام  مقدمة  للكام موجهة  ألعلى، 

ية/ بطاقة  لبطا ليك.  قم بدفع با  موجهة 
لسفلية للكام بعيد  ملوجو باجلهة  كر  لذ

. خللفية للكام جلهة  عنك،  

حلجم  لفتحة   ية   لبطا ٢ قم بإ 
ألك كما هو موضح ،  قم بدفعها  

. ملزال خل ح يتم تثبيت  لد
كر  لذ ية/ بطاقة  لبطا ٣ قم بإغال با 

ألسفل  قم بدفعها   لبا   فع  سطة  بو
. لبا غال  لكام ح يتم  جهة مقدمة 

ًال بإيقا تشغيل  ، قم  لكام ية من  لبطا لة  إل
ية،  قم  لبطا حترير مزال   ، كر لذ ية/ بطاقة  لبطا .  قم بفتح با  لكام

لفتحة. ية من  لبطا ، فتخر  لكام بإمالة 
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مغناطيسي)  لتشويش إللكتر فا فريت (مانع 
 AC لطاقة و  بكابل 

لكام من  . مينع فريت  لكام لعلبة مع     فريت متوفر  
يو   لر ستقبا  خل مع  يو قد تتد شعا طاقة تر للر سا 

انب  ل قد تكو  ألخر  نية  إللكتر ألجهز  لتليفزيو  
ا. ما لكام   . لن يقم فريت بتقليل   لكام

لذ  لكابل  لرفيع (  HP AC لطاقة و  فا فريت بكابل  قم بإ
لتالية:  لذ يتم توصيله باحلائط) بالطريقة  لكابل  ليس   ، يتم توصيله بالكام

لبطاقة  يث متر  لكابل حو فريت  ١ قم بلف 
خال فريت مرتني (كما هو موضح).

يث يبلغ حجم حافة  لكابل  ٢ قم بضبط 
ل يتم  لوصلة  اية  ) من  فريت ١٠ سم (٤ بوصا

.( لكام توصيلها بالكام ( قاعد 
يث يتم تثبيته بشكل تا   ٣ قم بإغال فريت 

لكابل. موضعه حو 
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ية لبطا شحن 
يض  . ميكنك  لكام ية موجو   لقسم طريقة شحن بطا مالحظة يوضح هذ 

لشاحن  لكام    إلضافية لقاعد  ية  لبطا ية  جتويف  لبطا شحن 
 , لكام : شر ملحقا  مللحق  جع  ) HP Photosmart لسريع

صفحة ١٧١).
طي هذ  لتخلص منها، ميكنك  ل ميكن   CP1 ملثبتة من نو ية  لبطا  كانت 

عا شحنها، فإتبع  ية lithium ion ميكن  ملثبتة بطا ية  لبطا .  كانت  خلطو
ما يلي.

كثر من سلك  جد    .HP AC لطاقة لطاقة مبحو  ١ قم بتوصيل سلك 
. قم بتوصيل  لتيا  بلد ملالئم ملآخذ  لطاقة  لعلبة، فقم بإستخد سلك   

لكهربائي. لطاقة  مأخذ للتيا  آلخر من سلك  لطر 
. لكام ملوجو  جانب  ملطاطّي  لصغ  لبا  ٢ قم بفتح 

خلا  لرفيع  لسلك  فا  ٣ قم بإ
و  لطاقة AC بوصلة  و  من 
ملوجو  جانب  لطاقة  

لكام كما هو موضح. سيبد ضو 
جلهة  ملوجو   كر  لذ لطاقة/

لوميض إلظها  لكام   خللفية من 
ية.  ية جا لبطا  عملية شحن 

 lithium ية عا شحن بطا  ً سيتم عا
 ، كر لذ لطاقة/ ميض ضو  . عند توقف  ion بالكامل خال ٥  ٧ ساعا

لطاقة من  و  لك فصل  ميكنك بعد  ية قد شحنت بالكامل،  لبطا تكو 
لطاقة.  و  سطة  ية بو لبطا ثنا شحن  لكام  ستخد  . ميكنك متابعة  لكام

الستخد  كذلك عند  ية،  لبطا ثنا شحن  فئة  لكام  مالحظة قد تصبح 
. ي مر عا لك  يعد  ية.  لبطا سطة طاقة  لفتر طويلة بو
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ية.  لعا لكام  سر من  ية مبعد  لبطا لرقمية  لكام  مالحظة تستهلك 
لرقمية من خال عد ساعا  ية للكام  لبطا ستخد  ميكن قيا مد 

مها بشكل مطابق  ستخد ل يتم  لسنو  الستخد بدًال من  قائق 
يض من مستخد  ية  لبطا ستخد  تلف مد  ية. قد  لعا للكام 
كثر.  مه بشكل  ستخد ضا يتم  أل ضع من  ستنا    آلخر، 

لتحكم   : مللحق  جع  ية،  لبطا للحصو على تلميحا حو حتسني  
يا صفحة ١٦١. لبطا ستخد   

لطاقة تشغيل 
) للجهة  إليقا لتشغيل/ ) ON/OFF  سطة حتريك مفتا لكام بو    قم بتشغيل 

. ليم  حترير
لكام  خللفية من  جلهة  ملوجو   كر  لذ لطاقة/ ضا ضو  لعدسة  يتم متديد 

خضر ثابت. بضو 

للغة ختيا 
تطالبك باختيا  لتالية  لشاشة  ، تظهر  لكام ل تقو فيها بتشغيل  أل  ملر    

لغة.
ل تريدها باستخد  للغة  ١ قم بالتمرير  

. لتحكم  حد  ملوجو بـ أل  
فق)  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٢

. ملميز للغة  لتحديد 
قت  للغة   حتياجك  تغي  مالحظة  حالة 

عد  سطة  لقيا بذلك بو الحق، ميكنك 
لفصل  جع   .( إلعد ) Setup لقائمة ملوجو   للغة)  ) Language

), صفحة ١١٥. عد ) Setup ستخد قائمة  :٦
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لوقت يخ  لتا ضبط 
لذ قمت بالتقا  لوقت  يخ  لتا لكام على ساعة تقو بتسجيل    حتتو 

ل ميكنك   ، لصو ملعلوما  خصائص  . يتم تسجيل هذ  كل صو عند
) (صفحة  لصو لصو  شاشة Info Image (معلوما  مشاهدִדا عند عر 

٩٢)،   شاشة قائمة Playback (تشغيل) (صفحة ٨٦)  على جها 
جع ختم  ملرئية ( لصو  لوقت على  يخ  لتا ختيا ختم  يض  لكمبيوتر. ميكنك 

لوقت صفحة ٧٦). يخ  لتا
، تظهر  لكام ل تقو فيها بتشغيل  أل  ملر   

لوقت) بعد  يخ  لتا ) Date & Time شاشة
لوقت. يخ  لتا تطالبك بضبط  لغة،  ختيا 

ملميز باستخد  لتحديد  ١ قم بضبط قيمة 
. أل 

أل  لالنتقا   ضغط على   ٢
. ألخر لتحديد 

لوقت  يخ  لتا لوقت  يخ/ لتا ٢ ح يتم ضبط تنسيق  خلطوتني ١  ٣ كر 
لصحيحني.

لقيم  خا  فق) عند قيامك بإ لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٤
يخ  لتا لوقت. تظهر شاشة تأكيد، تسألك عن صحة ضبط  يخ  لصحيحة للتا

لوقت.
لز Menu/OK (قائمة/ ضغط على  لوقت صحيحني،  يخ  لتا ٥  كا 

فق) لتحديد Yes (نعم). مو
لز  لتمييز No (ال)،  لوقت غ صحيحني، فاضغط على  يخ  لتا  كا 
 Date & Time فق). تظهر شاشة ضغط على  Menu/OK (قائمة/مو  

يخ  لتا خلطو من ١ ح ٥ لضبط  . كر  خر لوقت) مر  يخ  لتا )
لصحيحني. لوقت 

قت الحق،  لوقت   يخ  لتا عد  حتياجك  تغي  مالحظة  حالة 
لوقت)  يخ  لتا ) Date & Time عد سطة  لقيا بذلك بو ميكنك 
ستخد قائمة  لفصل ٦:  جع   .( عد ) Setup لقائمة ملوجو  

) صفحة ١١٥. عد ) Setup
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نامج ل تثبيت 
لكام  عرضها   نامج HP Image Zone بنقل صو من  ل    يسمح لك 

يض بتكوين قائمة  . يسمح لك  إللكتر يد  ا بال سا حتريرها  طباعتها  
. ملوجو بالكام  HP Instant Share

مالحظة   تقم ( ال ميكنك) تثبيت برنامج HP Image Zone ، فال يز 
 . مليز لك سو يؤثر على بعض  لكن   ، لكام ستخد  بإمكانك 
نامج  ل لكام بد تثبيت  ستخد  جع  للحصو على تفاصيل، 

HP Image Zone, صفحة ١٢٥.

Windows

 HP Image Zone نامج خلا ب  HP Instant Share لكي يعمل مكو 
لتشغيل Windows ، ينبغي   بشكل صحيح على جها كمبيوتر يعمل بنظا 

 Windows 2000 على Internet Explorer إلصد 5.01 من تقو بتثبيت 
خلدمة ٢ على  إلصد Internet Explorer 5.01 حزمة    XP  ألقل على 

.Me  SE 98 , Windows 98

سا يتم  لف تعطيل  برنامج خا باحلماية من  مج  ل ١ قم بإغال كافة 
لكمبيوتر مؤقتاً. تشغيله على جها 

ألقر  ر    HP Image Zone نامج ملضغو ل لقر  ٢ قم بإ 
ملوجو على  شا  إل لكمبيوتر. قم بإتبا  ملوجو  جها  ملضغوطة 

 . ل تظهر تلقائي لتثبيت  شاشة 
نقر فو    ،  (Start) بد نقر فو  لتثبيت،  مالحظة  حالة عد ظهو شاشة 
ر  كتب X:\Setup.exe ، حيث  X هي حر   ،(Run) تشغيل

.(OK) فق نقر فو مو ملضغوطة،   ألقر 
ضا لشركا  يض على برنامج   Windowsملضغو لـ لقر  تو  قد 

: ضا . لتثبيت  برنامج  خر منتجة 
كتب   (Run) نقر فو تشغيل   ،(Start) بد نقر فو   ١  

ملضغوطة،  ألقر  ر  X:\Bonus\Setup.exe ، حيث  x هي حر 
.(OK) فق نقر فو مو  

نامج. ل لشاشة لتثبيت  ل تظهر على  شا  إل ٢ قم بإتبا 
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Macintosh
سا يتم  لف تعطيل  برنامج خا باحلماية من  مج  ل    ١ قم بإغال كافة 

. لكمبيوتر مؤقت تشغيله على جها 
ألقر  ر    HP Image Zone نامج ملضغو ل لقر  ٢ قم بإ 

لكمبيوتر. ملضغوطة على جها 
ملكتب. ملوجو على سطح  ملضغو  لقر  مز  ج فو  نقر نقر مز  ٣

ل تظهر على  شا  إل تبع  لتثبيت،   مز برنامج  ج فو  نقر نقر مز  ٤
نامج. ل لشاشة لتثبيت 

لكام  جها كمبيوتر  لصو من  مالحظة قبل  تتمكن من نقل 
لذ يتضمن برنامج HP Image Zone ،  لالستفا   Macintosh
 USB عد ًال بتغي  ب  تقو   ،HP Instant Share ظيفة من 

) على  قر ر  ) Disk Drive  (USB تكوين) Configuration
), صفحة ١١٥. عد ) Setup ستخد قائمة لفصل ٦:  جع   . لكام
ضا لشركا منتجة  ملضغو لـ Macintosh على برنامج  لقر  تو  قد 

: ضا . لتثبيت  برنامج  خر
.( إلضا ) Bonus نامج ملجلد لل مز  ج فو  نقر نقر مز  ١  

. إلضا نامج  ل لتثبيت للحصو على  مز برنامج  ج فو  نقر نقر مز  ٢
نامج. ل لشاشة لتثبيت  ل تظهر على  شا  إل ٣ قم بإتبا 

ملضغو لقر  ملوجو على  ملستخد  ليل 
للغا على  لكام توجد بالعديد من  خلا ֲדذ  ملستخد  ليل   نسخة من 

مللف  ث    .HP Image Zone نامج ملضغو ل لقر 
لدليل. ملضغو ملعرفة مكا  لقر  ملوجو على    \docs\Readme
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لكام جز 
سم جز ملزيد من  لقوسني بعد كل  ملوجو بني  لصفحا  جع   مالحظة 

. ألجز ملعلوما حو هذ 

خللفية للكام جلهة 
١٥ ١٦ ١ ٢ ٣

٤

٥

٦١١ ١٠ ٩ ٨ ٧

١٤

١٣

١٢

لوصفالسم#
كر      ١ لذ لطاقة/ لتشغيلضو  لكام قيد  • ثابت-

ما   لكام بالكتابة  • يومض بسرعة-تقو 
ية  الختيا كر  لذ خلية   بطاقة  لد كر  لذ

ملثبتة.
هي قيد شحن  لكام  يقا  -مت  • يومض ببط

ية. لبطا
. لكام يقا تشغيل  • مطفأ-مت 

٢ ON/OFF مفتا 
   ( إليقا لتشغيل/ )

(صفحة ١٧)

. لكام يقا تشغيل  يقو بتشغيل 
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لوصفالسم#
لتصغ     ٣  / لتكب  

(صفحة ٤١)
لثابتة، يقو  لصو  لتقا  ثنا   - لتصغ   •

سعة. لو ية  لز ضع  لعدسة   بتصغ 
 Playback ثنا - ملصغر لصو    •

لثابتة  لصو  لتشغيل)، يسمح لك بعر  )
قد مت  لفيديو كليب  أل من  إلطا 

ترتيبها  مصفوفة تتكو من ٩ صو مصغر  
كل شاشة.

لثابتة، يقو  لصو  لتقا  ثنا   - لتكب   •
ملقربة. لعدسة  ضع  لعدسة   بتكب 

لتشغيل)، يسمح  ) Playback ثنا - •  تكب
لك بتكب صو ثابتة.

ملعصم ٤ تركيب حز 
(صفحة ١٢)

. ملعصم بالكام فا حز  يسمح لك بإ

لتحكم   مع ٥ حد   
أل    

ملوجو   لصو  ئم  لقو تسمح لك بالتمرير خال 
. لصو شاشة عر 

٦ Menu/OK 
فق)  (صفحتا  (قائمة/مو

(٥٥، ٨٦

 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمتني يسمح لك بعر 
لقائمة  بتحديد خيا  Playback (تشغيل) 
جر معينة موجو على شاشة  لتأكيد على 

لصو . عر 
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لوصفالسم#
لطباعة  ٧ لز   

(صفحة ٨٣)
حلالية ليتم  لصو  يسمح لك بوضع عالمة على 

ها  لكام  طباعتها فيما بعد عند قيامك بتوصيل 
لكمبيوتر  بأ طابعة من طابعا 

فقة. ملتو  PictBridge طابعا  HP Photosmart

٨ HP لز  
  Instant Share

صفحة (٩٧)

يقا   HP Instant Share يقو بتشغيل قائمة
لصو . تشغيلها على شاشة عر 

٩ Playback لز  
(تشغيل)  

(صفحة ٨٠)

يقافه على شاشة  يقو بتشغيل Playback (تشغيل) 
لصو  عر 

لز عر ١٠  
مباشر   (صفحة ٣٥)

يقافه  ملباشر)  لعر  ) Live View يقو بتشغيل
. لصو على شاشة عر 

لصو  ١١ شاشة عر 
(صفحة ٣٥)

طا  لفيديو كليب   لصو  يسمح لك بوضع 
ملباشر)  لعر  ) Live View بإستخد ميز

ضها فيما بعد  Playback (تشغيل)،  ستعر
ئم. لقو بعر كافة 

لز ١٢  
ندفا  ملؤقت/

(صفحا ٤٤، ٤٦)

 Normal ضا أل يسمح لك باالختيا بني 
 ،( Self-Timer (مؤقت   ،( (عا

Self-Timer - 2 Shots (مؤقت  – لقطتني)، 
.( ندفا ) Burst

لز فال  (صفحة ١٣  
(٤٣

ملختلفة. لفال  عد  يسمح لك باالختيا بني 

١٤   MF لز تركيز  
(صفحة ٣٨)

ملختلفة. لتركيز  عد  يسمح لك باالختيا بني 
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لوصفالسم#
ية ١٥ لر د 

(صفحة ٣١)
لفيديو  يسمح لك بوضع ما ترغب  تصوير  

. طا كليب  

ية لر د  ر ثابت- جا تسجيل فيديو.ضو    •       
لز  خضر ثابت AF- عند قيامك بالضغط على   •
لضو   ضا هذ  ملنتصف، تصبح  مصر ح 
لكام جاهز اللتقا صو  ثابتًة عندما تكو 

لتلقائي  لتركيز  لتلقائي  لتعر  (مت تثبيت 
لفال جاهز). 

مض AF- حد حتذير خا  خضر   •
لز مصر  بالتركيز عند قيامك بالضغط على 
لفال يقو بالشحن،  ملنتصف،  ال   ح 
جع  لكام تقو مبعاجلة صو ( لت   ال 

لتالية). ملالحظة 
AF-حد خطأ مينع  ميض كًال من    •
ملالحظة  جع  لصو ( لتقا  لكام من 

لتالية).
 ، لتقا صو مالحظة  حالة حد خطأ مينع 
طأ على شاشة عر  عال  سالة  ستظهر 

لكام  خلطأ على  سائل  جع   . لصو
صفحة ١٤١.

١٦
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لعليا للكام جلهة 
٤١ ٢ ٣

لوصفالسم#
ضع ١ لز 

(صفحة ٤٦)
ملختلفة  اللتقا  ضا  يسمح لك باالختيا بني 

اللتقا صو ثابتة.

لصو٢ لفيديو مك  كليبا  لكام  صو  يقو بتشغيل 
لصوتية.

لز مصر  ٣
لصفحا ٣١، ٣٢) )

. تسجيل صو يقو بالتقا صو 

لز فيديو ٤  
 (صفحة ٣٤)

يقا  يقو ببد تسجيل فيديو كليب  
تسجيله.
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لسفلية منها   جلهة  جانبها  لكام  مقدمة 

لوصفالسم#
فال  ١

(صفحة ٤٣)
. لصو لتقا  ضافية لتحسني عملية  ضا  يوفر 

فو  ٢ مليكر
(صفحة ٣٢)

فيديو) يقو بتسجيل صو (صو 

٣/ لذ ملؤقت  ضو 
لتركيز        مساعد 

لصفحا ٤٤، ١١٧) )

. لذ ملؤقت  ر-مت تنشيط  ميض   •
ر ثابت-مضي لفتر قص  حاال   •

لتلقائي. لتركيز  ملنخفضة لتحسني  إلضا 
و ٤ صلة   

لطاقة (صفحة ١٦)
ما  لطاقة HP AC بالكام  و  يسمح لك بتوصيل 
ية  ية  إلعا شحن بطا لكام بد بطا لتشغيل 

. لكام عا شحنها   ل ميكن   lithium ion

١
٢

٣

٤ ٥

٨

٦
٧
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لوصفالسم#
٥   USB صلة  

لصفحا ١٠٩،  )
(١١٢

ها  لكام  يسمح لك بتوصيل كابل USB من 
.USBكمبيوتر  طابعة مز بـ

لكام٦ لكام على حامل.فتحة حامل  يسمح لك بوضع 

لكام   ٧ صلة قاعد 
(صفحة ١٧٢)

 HP Photosmart لكام بقاعد يسمح لك بتوصيل 
ية. الختيا  R-series

ية/ بطاقة ٨ لبطا با 
لصفحا  كر   ( لذ

(١٣، ١٤

كر  لذ بطاقة  ية  لبطا خا  يسمح بالوصو إل
لتهما. ية   الختيا

لكام ضا 
تو كال  ساسيني يسمحا لك بتكملة مها معينة.  ضعني  لكام على    حتتو 

لكام  لتنفيذ  عد  مها لضبط  ستخد لوضعني على قائمة مرفقة ميكنك 
, صفحة ٢٨. لكام ئم  جع قو لوضع.  لك  مها موجو  

لفيديو  تسجيل  لثابتة  لصو  )-يسمح لك بالتقا  لصو لتقا  ) Capture 
جع   ( لصو لتقا  ) Capture ستخد كليب. للحصو على معلوما حو 

لفيديو كليب, صفحة ٣١. تسجيل  لصو  لتقا  لفصل ٢ : 
لفيديو كليب  لثابتة  لصو   Playback (تشغيل)- يسمح لك بإستعر 

 Playback ستخد لذ تقو بالتقاطها. للحصو على معلوما حو 
لفيديو كليب, صفحة ٧٩. لصو  ستعر  لفصل ٣:  جع  (تشغيل)، 
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لكام ئم  قو
لصو  ليها، تظهر  شاشة عر  لوصو  ئم، عند  س قو لكام على    حتتو 

لوصو   . عند عر  قائمة، ميكنك  خللفية للكام جلهة  ملوجو  
لعليا  جلهة  ملوجو   ئم  لقو ستخد عالما تبويب  سطة  ألخر بو ئم  لقو

أل  لالنتقا  عالمة تبويب  ، قم بإستخد  خر للشاشة. لعر قائمة 
لقائمة.  خلاصة ֲדذ  لقائمة 

 ،  ( لصو لتقا  )  Capture لعر قائمة
لعر  لز عر مباشر  لتشغيل  ضغط على 

لز Menu/OK (قائمة/ ضغط على  ملباشر،  
لضغط  الختصا ببساطة هي  فق). طريقة  مو

فق) عند يكو  لز Menu/OK (قائمة/مو على 
يقا  ملباشر)  حالة  لعر  ) Live View

ستخد  لتشغيل. للحصو على معلوما حو 
 , لصو لتقا  ستخد قائمة  جع  لقائمة،  هذ 

صفحة ٥٥.
لعر قائمة Playback  (تشغيل)  ، قم 

لز   Playback (تشغيل)  بالضغط على 
ضغط على  لتشغيل Playback (تشغيل)،  
فق). للحصو  لز Menu/OK (قائمة/مو

جع  لقائمة،  ستخد هذ  على معلوما حو 
ستخد قائمة تشغيل صفحة ٨٦.



٢٩ لفصل ١:لتبد

ضغط   ،  HP Instant Share لعر قائمة
. للحصو   HP Instant Share لز على 

جع  لقائمة،  ستخد هذ  على معلوما حو 
ستخد قائمة HP Instant Share, صفحة 

.١٠٣
ب    ،  HP Instant Share ستخد قائمة مالحظة قبل  تتمكن من 

لقيا بذلك،  لقائمة. للحصو على معلوما حو كيفية  ًال بإعد  تقو 
 , لكام ملوجو    HP Instant Share عد قائمة جع 

صفحة ٩٨.
ًال  ، قم   ( إلعد ) Setup لعر قائمة
لتقا  ) Capture لقائمة ما   بالوصو 
لقائمة Playback (تشغيل)     ( لصو

أل  ستخد    ،HP Instant Share لقائمة
خلاصة  لقائمة   لالنتقا  عالمة تبويب 
. للحصو على   ( إلعد ) Setup بقائمة

 ( إلعد ) Setup ستخد قائمة معلوما حو 
 Setup لقائمة ستخد  لفصل ٦:  جع   ،

), صفحة ١١٥. عد )
ًال  ، قم   ( لقائمة Help (تعليما لعر 

لتقا  ) Capture لقائمة ما   بالوصو 
لقائمة Playback (تشغيل)  قائمة    ( لصو

أل  ستخد    ، HP Instant Share
 Help لقائمة  لالنتقا  عالمة تبويب 

. للحصو على معلوما حو   ( (تعليما
جع   ،  ( ستخد قائمة Help (تعليما

. لتا لقسم 
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( ستخد قائمة Help (تعليما
ستخد  تلميحا مفيد حو  )  معلوما    توفر قائمة Help (تعليما

. لكام
ئم للوصو   لقو ين  للتنقل خال عالما تبويب  لز ١ قم بإستخد 

 ( . يتم عر قائمة Help (تعليما  ( عالمة تبويب قائمة Help (تعليما
لصو . على شاشة عر 

ئته. لذ ترغب  قر لتعليما  ين  لتمييز موضو  لز ٢ قم بإستخد 
. ملوضو تعليما فق) لعر  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٣

ئته. لتعليما لقر ين  للتمرير خال موضو  لز ٤ قم بإستخد 
لتعليما  فق) للخر من موضو  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٥

.  ( لرجو  قائمة Help (تعليما

لكام ضع  شاشة 
لوضع لبضعة ثو  شاشة عر    تظهر شاشة 

أل  قت تقو فيه بالضغط على  لصو   
ندفا عند  ،  مؤقت/  ضع،  تركيز،  فال

ملباشر.  لعر  توقف 
صف نصي  ملثا هنا، يظهر  كما هو موضح  
لضغط عليه  لذ مت  خلا بالز  حلا  لإلعد 

مو  تظهر حتته  لعليا للشاشة.  جلهة  آل  
Focus (تركيز)   ( Flash (فال حلا  اللتقا  إلعد لوضع 

ضغطه  لذ مت متيز  خلا بالز  لرمز  )، مع  ندفا Timer/Burst (مؤقت/ 
ليها  إلشا  كر مثبتة (يتم  لذ لسفلي للشاشة  كانت بطاقة  جلز  . يعر  آل

عد  ملتبقية،  لصو  عد  ية،  لبطا مستو طاقة  لرمز SD)  ال،  سطة  بو
جنمتني).   5MPملثا بـ ليه   إلشا  لصو (يتم  جو 
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لفصل ٢: 
تسجيل فيديو كليب لتقا صو 

لثابتة لصو  لتقا 
لنظر  لتشغيل، بغض  لكام قيد  قت تكو  لصو    لتقا    ميكنك تقريب 

،  حالة عر قائمة  ملثا . على سبيل  لصو عما يظهر على شاشة عر 
ستقو  لقائمة،  لغا  ، سيتم  لز مصر لذ تقو فيه بالضغط على  لوقت   

. لكام بالتقا صو
لتقا صو ثابتة: طريقة 

١ ضع ما ترغب  تصوير  
ية. لر د 

لكام بثبا (خاصًة  مل  ٢ قم 
ضغط    ( لتصغ / لتكب ستخد   حالة 

لنصف  ملوجو بأعلى  لز مصر  على 
لتعر (يقو   لتركيز  لكام بإجر قيا  بتثبيت  . تقو  لسفلي للكام
لتركيز  لثابت عند تثبيت  ألخضر  للو  إلضا   ية AF بتشغيل  لر د 

لتلقائي, صفحة ٣٦ للحصو على تفاصيل). لتركيز  ستخد  جع    -
ملصر  . سو تسمع نقر  لصو لز مصر للنهاية اللتقا  ضغط على   ٣

. لكام للصو لتقا  عند 
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 . لصو لصو لبضعة ثو على شاشة عر  ، تظهر  لصو حد  لتقا  بعد 
لصو  لفو ). ميكنك حذ  الستعر  ) Instant Reviewلك بـ يسمى 

لز  لضغط على  سطة  لفو ) بو الستعر  ) Instant Review ثنا
فق). Menu/OK (قائمة/مو

ل قمت بالتقاطها  لصو  لز Playback (تشغيل) الستعر  ستخد  ميكنك 
لتشغيل, صفحة ٨٠). ستخد  جع  )

، يتم  لتقا صو ملنتصف بعد  مالحظة  حالة حترير للز مصر عند 
لصو  ألبيض من  للو  لة  مقاييس معا لتعر  الحتفا بالتركيز 
خر للنهاية  لز مصر مر  لضغط على  لك  لسابقة. ميكنك بعد 

ألبيض كما  للو  لة  معا لتعر  لتركيز  خر بنفس  لتقا صو 
لصو  لك اللتقا سلسلة من  الستمر   لسابقة.  ميكنك  لصو   

لك مفيد  ألبيض. يكو  للو  لة  معا لتعر  لتركيز  بإستخد نفس 
. لسريع للصو إللتقا  عند 

لثابتة لصو  تسجيل صو مع 
فا كليب صو بصو ثابتة:     توجد طريقتا إل

، كما هو موضح  هذ  لصو لتقا  ثنا عملية  لصو  • قم بتسجيل 
لقسم.

قت الحق،  قم بإعا تسجيل  لصو   • قم بإضافة كليب صو  
. للحصو على تفاصيل حو  لصو لتقا  لتقاطه عند  لذ مت  لصو 

, صفحة ٩٤. لصو جع تسجيل  لقيا بذلك،  كيفية 
 Panorama لوضع لقسم   ملوضح  هذ  ألسلو  مالحظة ال يتوفر 

.( ندفا ) Burst  ( إلعد Self-Timer (مؤقت  ال   ما)،  (بانو
لصو  ٦٠ ثانية. لكليب  ميكن  تصل مد 

. لصو اللز مصر للنهاية اللتقا  ضغط على   ١
. يظهر  لصو لكليب  ألسفل لتسجيل  لز مصر   لضغط على  ستمر    ٢

لتسجيل. ثنا  لصو  لصو على شاشة عر  عد   ( مليكرفو ( مز 
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. لز مصر ، قم بتحرير  لصو ٣ إليقا تسجيل 
لصو ملد  ال يستمر تسجيل   ، لز مصر لصو عند حترير  يتوقف تسجيل 
لتسجيل،  يقا  ًال. بعد  د  يهما   ، لكام كر  ٦٠ ثانية  ح تفريغ 
لفو )   الستعر  ) Instant Review  لصو لبضعة ثو يتم عر 

ثنا  ملرفق بالصو  لصو  لكليب  لصو  . ميكنك حذ  لصو شاشة عر 
 Menu/OK لز لضغط على  سطة  لفو ) بو الستعر  ) Instant Review

فق). (قائمة/مو
لذ قمت  لصو  لكليب  لتشغيل) الستعر  ) Playback ستخد ميكنك 

لتشغيل), صفحة ٨٦. حلذ  ) Playback ستخد قائمة جع  بتسجيله. 
خليا Record Audio (تسجيل  ستخد  كليب صو جديد  للقيا بتسجيله، 

 , جع تسجيل صو لتشغيل).  ) Playback لقائمة ملوجو    ( صو
صفحة ٩٤.

الجتا حسا  جها 
لكام بشكل  ل  ما مت  لكام  ملوجو   لكهربائي  مليكانيكي- جلها  د 

لو من  لبيانا  لكام  لتقا صو ثابتة. تستخد  فقي  عامو عند 
مللف. لصحيح عند حفظ  الجتا  لصو تلقائي   ير  إلحسا لتد جها 

 Rotate خليا لثابتة بشكل يد بإستخد  لصو  ير  يض تد مالحظة ميكنك 
ير,  جع تد لتشغيل).  ) Playback ملوجو  قائمة ير)  (تد

صفحة ٩٥.
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تسجيل فيديو كليب
ثنا تسجيل فيديو كليب. فلذلك، قد ترغب   لتصغ  / لتكب   مالحظة ال يعمل 

لفيديو كليب. ًال قبل بد تسجيل  لتصغ  / لتكب جر 
. لفيديو كليب على صو تو 

ية. لر د  ١ ضع ما ترغب  تصوير  
لز فيديو   ضغط على  لفيديو،  ٢ لبد تسجيل 
. يتم  لعليا للكام جلهة  هو موجو    ، حر

ية  خلا مبحد  لثابت  ر  أل لضو  تشغيل 
  "video start" يتم تشغيل صو . لفيديو 

 Live View لفيديو")،  حالة تشغيل ("بد 
لكام بالتسجيل،  (عر مباشر) عند بد قيا 
عد  لفيديو   REC (تسجيل)  مز  يظهر 

ستخد Live View (عر  جع  ) . لصو لفيديو على شاشة عر 
مباشر), صفحة ٣٥).

ال،   , خر حر مر  لز فيديو   ضغط على  لفيديو،  ٣ إليقا تسجيل 
. لكام كر  لتسجيل ح تفريغ  لفيديو قيد  سيستمر 

   ( لكام  Self-Timer (مؤقت  مالحظة  حالة ضبط 
ستخد  جع  ) (  Self-Timer – 2 Shots  (مؤقت  – لقطتا

لكام بالتسجيل بعد ١٠  لذ صفحة ٤٤)، ستبد  ملؤقت  عد 
 Self-Timer - إلعد لكن مع  لز فيديو.  لضغط على  ثو من 

حد  لكام بتسجيل فيديو كليب  )، تقو  Shots 2 (مؤقت  –لقطتا
فقط.

لفيديو كليب على شاشة عر  أل من  إلطا  لتسجيل، يظهر  بعد توقف 
لز  لضغط على  سطة  لفيديو كليب بو ملعاجلة، ميكنك حذ  . خال  لصو

فق). Menu/OK (قائمة/مو

لفيديو  لكام الستعر  ملوجو   ستخد Playback (تشغيل)  ميكنك 
لذ قمت بتسجيله. كليب 
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(Live View) ملباشر لعر  ستخد 
لفيديو كليب  لصو بتحديد ما ترغب  تصوير    تسمح لك شاشة عر 

ملباشر)  لعر  ) Live View ملباشر). لتشغيل لعر  ) Live View بإستخد
ضغط على   ، لصو يقا تشغيل شاشة عر  لصو  حالة  على شاشة عر 

لعر  ) Live View إليقا تشغيل . لز Live View (عر مباشر) 
. خر لز Live View (عر مباشر)  مر  ضغط على  ملباشر)، 

ستهال كمية كب من  ستخد Live View (عر مباشر)   مالحظة يؤ 
ية بدًال منه. لر د  ستخد  ية،  لبطا ية. حلفظ طاقة  لبطا طاقة 

ملباشر)  لعر  ) Live View ضة على شاشة ملعر ملعلوما  لتا  جلد  يوضح 
لقيم  ملضبوطة على  لكام  عد  لصو عندما تكو  خلاصة بشاشة عر 

.  حالة قيامك بتغي  لكام ية   الختيا كر  لذ قد مت تثبيت بطاقة  ضية  الفتر
يض على  إلعد  خلاصة ֲדذ  لرمو  ، سيتم عر  خر للكام عد 

شاشة Live View (عر مباشر).
١

٢
٣
٤
٥

لوصفلرمز#
لكام١ كر   لذ يش  تثبيت بطاقة 

لرمز ٢ ية (يعتمد  لبطا ستخد طاقة  ية عند  لبطا •  مستو طاقة 
ية,  لبطا جع قيا   ، لكام ية  ضع  بطا لظاهر على  لفعلي 

صفحة ١٦٦)
ية  الختيا لقاعد    HP AC  لطاقة و  ستخد  • طاقة AC عند 

HP Photosmart R-seriesلـ
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ملتبقية  312 ملساحة  لفعلي على مقد  لعد  ملتبقية (يعتمد  لصو  عد 
( كر لذ

45MP( ضي فتر   5MP) لصو عد جو 
لتلقائي, صفحة ٣٦)5 لتركيز  ستخد  جع  لتركيز ( قوسا 

لكام حتديد تركيز 
لتلقائي لتركيز      ستخد 

ملباشر) بعر منطقة  لعر  ) Live View ين  شاشة ملوجو لتركيز   يقو قوسا 
لذ تقو بتسجيله  لفيديو كليب  ل تقو بالتقاطها   خلاصة بالصو  لتركيز 

ملباشر (Live View), صفحة ٣٥.) عند قيامك بضغط  لعر  ستخد  جع  )
لقيا  لتركيز إلجر  لكام منطقة  ملنتصف، تستخد  لز مصر  ح  على 

لتركيز. لك إلجر تثبيت  بعد  لتلقائي 
خلا  ر  أل لضو  ضا  ضا كافية، قد يتم  جو  مالحظة  حاال عد 
جانبها  لكام  جع مقدمة  لكام ( ملوجو  مقدمة  لتركيز  مبساعد 

  . لكام لسفلية منها, صفحة ٢٦) لفتر قص ملساعد تركيز  جلهة 
لقائمة  يقا تشغيله   لتركيز، ميكنك  لقيا بتشغيل ضو مساعد   تر 

لتركيز صفحة ١١٧). جع ضو مساعد  ) ( عد ) Setup

لتركيز  يتم حتويل قوسي  لثابت  ألخضر  ية AF باللو  لر د  يتم تشغيل ضو 
ألخضر عندما تقو  للو  ملباشر)   لعر  ) Live View ين  شاشة ملوجو

 AF ية لر د  لكن، يقو  لتركيز.  ميكن للكام تثبيت  لصو  بتركيز 
 Live  ين ملوجو لتركيز  يتم حتويل لو قوسي  ألخضر  بالوميض بالضو 
لكام من حتديد  ر عند عد متكن  أل لضو  ملباشر)   لعر  ) View

لتركيز.
لتركيز  حتويل ضو قوسي  ألخضر  ية AF بالضو  لر د  ميض  •  حالة 

قم بإعا حتديد ما ترغب  تصوير   ، لز مصر ر، قم بتحرير  أل  
ملنتصف مر  اللز مصر ح  ضغط على  لفيديو كليب،    صو  

لوصفلرمز#
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ستمر  لتركيز،  حالة  ضا كافية  منطقة  . قد ال يوجد تباين   خر
لتركيز   ستمر حتويل قوسي  ألخضر  ية AF بالضو  لر د  ميض 
سلو يسمى  ستخد  لة  . قم مبحا ملحاال لعديد من  ر بعد  أل لضو 

لكن   لتركيز) للتركيز على كائن على مسافة مماثلة  Focus Lock (تثبيت 
لذ كنت حتا  لكائن  و  لكام  على،  قم بتوجيه  منطقة  تباين 

لتركيز), صفحة  ستخد Focus Lock (تثبيت  جع  صًال ( تصوير 
لك. مكن  إلضا ،   ملزيد من  لبساطة تشغيل  يض بكل  ٣٧). ميكنك 
لتركيز  حتويل قوسي  ألخضر،  ية AF بالضو  لر د  ضا  ميض  •  حالة 

لعر  ) Live View لرمز ماكر   شاشة ميض  ر،  أل لضو   
: حد مما يلي صحيح ملباشر)، فيكو 

لكنك جتد   ( لنطا Normal Focus (تركيز عا لكام   • مت ضبط 
 . لعا لنطا  قر من  لتركيز 

لكنك  لتركيز Macro ماكر (صو مقربة)  لكام  نطا  • مت ضبط 
لكام بالتقا  حلالة، لن تقو  .  هذ  لنطا ماكر بعد من  لتركيز  جتد 

لتركيز. صو   جتد 
 Manual Focus  لكام لتركيز  حالة ضبط  مالحظة ال يظهر قوسا 
لتركيز صفحة ٣٨). عد نطا  ستخد  جع  ) ( (تركيز يد

لتركيز) ستخد Focus Lock (تثبيت 
لتصوير  حالة  ) بالتركيز على موضو  لصو  يسمح لك Focus Lock  (تثبيت 

سطة  سر بو ،  بالتقا لقطا حركية بشكل  لصو جو  مركز  عد 
ستخد  يض  حلركة. ميكنك  ل ستتم فيها  ملنطقة  لتركيز مسبق   حتديد 

ضا  جو  ) للحصو على تركيز  حاال عد  لصو Focus Lock (تثبيت 
ملنخفض. لتباين  كافية  

لتركيز. خل قوسي  ١ ضع ما ترغب  تصوير 
. لتعر لتركيز  ملنتصف لتثبيت  لز مصر ح  ضغط على   ٢
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ثنا قيامك بإعا حتديد   ملنتصف  مصر ح  لز لضغط على  ستمر    ٣
ملالئم. ملوضع  بضبط ما ترغب  تصوير  

. لصو لز مصر للنهاية اللتقا  ضغط على   ٤

لتركيز عد نطا  ستخد 
لتركيز  عد  بع  لتركيز MF) بالتحويل بني  ) Focus  MF لز   يسمح لك 

لتركيز  عد نطا  عد من  لتا كل  جلد  . يوضح  لكام ملوجو  
: لكام ملوجو  

لوصفإلعد
 Normal
  Focus

( لعا لتركيز  )
ك من ٠,٤  لتقا صو ملوضو يبعد ملسافة  مه عند  ستخد يتم 

لتلقائي)   لتركيز  ) Auto focus متر (١٥,٧٥ بوصة). يتم حتديد
يعد هذ هو  اية له.  نطا من ٠,٤ متر (١٥,٧٥ بوصة)  ما ال 

ضي. الفتر لتركيز  عد 
 Macro
( قل من (ماكر لتقا صو مقربة ملوضو يبعد ملسافة  مه عند  ستخد يتم 

لصو  هذ  لكام بإلتقا  ٠,٤ متر (١٥,٧٥ بوصة). لن تقم 
ية AF بالضو  لر د  ضا  لتركيز (تومض  لوضع   تعثر على 

 Live View ر  شاشة أل لتركيز   بتحويل قوسي  ألخضر 
لتلقائي) نطا  لتركيز  ) Auto focusملباشر). يكو لـ لعر  )

مسافة يبلغ من ٠,١٨  ٠,٥ متر (من ٧  ١٩,٥ بوصة).
Infinity (ما ال 

اية له)
مناظر طبيعية. يتم  لتقا صو لكائنا بعيد  مه عند  ستخد يتم 

اية له. انب ما ال  لتركيز  منطقة صغ  حتديد نطا 

 Manual
 Focus

( ليد لتركيز  )
MF  

لكامل للتركيز. قم بإستخد  لنطا  ي   يسمح لك باالنتقا يد
سطة مشاهد  لتركيز بو لتركيز. ميكنك حتديد  ين   لضبط  لز
لذ  ملقيا  سطة  بو ملباشر)  لعر  ) Live View لصو  شاشة

ملباشر).   لعر  ) Live View أليسر من شاشة جلانب  يظهر على 
ستخد  جع تلميحا حو   ، ملعلوما للحصو على مزيد من 

, صفحة ٤٠. ليد لتركيز 



٣٩ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لتركيز لبحث عن  لوية  معرفة 
 Macro Focus  ( لكام  Normal Focus (تركيز عا  عند ضبط 

لكن،   . ألخ لتركيز  لكام بالبحث عن تركيز من موقع  )، تبد  (تركيز ماكر
مليز مفيد عند  . تكو هذ  لسلو ين  لتغي هذ  لز ستخد  ميكنك 

لتركيز. تلفة  منطقة  لكائنا على مسافا  لعديد من  جو 
لز مصر ح  لضغط على  ثنا  لز   ملستمر على  لضغط  • يؤ 

اية له  بعد موقع (ما ال  لبحث عن تركيز من  لكام   ملنتصف  بد 
))، مما  ملاكر ) Macro  ٠,٤ متر  ( لعا لتركيز  ) Normal Focus 

خللفية. ك على كائن موجو   لتركيز بشكل  لكام  عل 
لز مصر ح  لضغط على  ثنا  لز   ملستمر على  لضغط  • يؤ 

قر موقع (٠,٤ متر   لبحث عن تركيز من  لكام   ملنتصف  بد 
))، مما  ملاكر ) Macro  ٠,١٨ متر  ( لعا لتركيز  ) Normal Focus

ملقدمة.  ك على كائن موجو   لتركيز بشكل  لكام  عل 
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لتركيز  ) Manual Focus ستخد تلميحا حو 
( ليد

لثالثة  حلاال    ( ليد لتركيز  ) Manual Focus ستخد   قد ترغب  
لتالية:

لصعوبة   لتلقائي لبعض  لتركيز  ضا كافية عند تعر  جو  •  حاال عد 
لصحيح. لتركيز  حلصو على 

لتركيز   مكانية تكر  لتركيز للسرعة  لتلقائي، ترغب  تثبيت  لتركيز  • بعد 
ل تقو بالتقاطها. لتالية  للصو 

. ملاكر لرقيق لتركيز  • لضبط 
) بسبب  ليد لتركيز  ) Manual Focusمك لـ ستخد ال، قد تريد حتديد 

للقطا بإستخد  فضل  لتقا  قيق ميكنك من  حلصو على موقع تركيز  صعوبة 
ألخر للتركيز ستوفر  إلعد  ستخد  لك   قد جتد بدًال من   . مليز هذ 

ل تقو بالتقاطها. لصو  كثر تناسق   فضل   لك نتائج 
لتركيز  ) Manual Focus ستخد ، عند  ل قد تساعد لتلميحا  هنا بعد 

.( ليد
ا   لصو كأ يث تبد  لتركيز  فضل موضع للتركيز، قم بضبط  • للعثو على 

ضغط على  ملوضع،  من هذ  لشاشة Live View (عر مباشر).  تركيز  
لصو  لز  ح تبد  ضغط على  لصو مشوشة ،   لز  ح تبد 
لذ بد  ملوضعني  لتركيز  موقع متوسط بني  مشوشة.  قم بضبط موضع 

. لصو بشكل مشو فيهما ظهو 
فضل تركيز  لكام تعثر على    ، لصو لتركيز ملجموعة من  • للقيا بتثبيت 

)،  قم بالتحويل   إلعد Normal Focus (تركيز عا باستخد 
لتركيز عند  لقيا بذلك سيتم تثبيت  ). عند  Manual Focus (تركيز يد
خر.  عد تركيز  ي  تقو بالتحويل   ملسافة ح تقو بضبطها يد هذ 



٤١ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

/تصغ ستخد تكب
لتكب  ، كلما مت  لتكب ملا ترغب  تصوير ملزيد من  مالحظة كلما قمت بإجر 
 .(" لكام جتا  لك بـ" خلاصة بالكام (يسمى  لصغ  حلركا  ح 

لكامل للعدسة  لتكب  ) telephoto zoom خاصًة  حالة ، لذ حتتا
ضحة.  حالة  لكام بثبا إللتقا صو  ل    ،(3x) (ملقربة

)  شاشة Live View (عر مباشر)، فعليك  ليد ( جتا  مز  ظهو 
لصو غ  ال, ستكو  لكام على حامل  سطح ثابت؛.  لقيا بوضع 

ضحة. 

لبصر لتصغ  / لتكب
ثنا تسجيل فيديو كليب. لبصر  لتصغ  / لتكب   مالحظة ال يعمل 

ل تعمل  لكام  ملوجو على  لتصغ  / لتكب لبصر مثل  لتصغ  / لتكب يعمل 
لكام جلعل ما ترغب  خل  لفيزيائية  لعدسة  جز  ، مع حتريك  لتقليد بالفيلم 

. قر  تصوير يظهر 
لتصغ  / لتكب ين على   ملوجو تكب   ضغط على  تصغ  

.(٣x) ملقربة لعدسة   (1x) سعة لو ية  لز لعدسة بني موضعي  لتحريك 

لرقمي لتصغ  / لتكب
ثنا تسجيل فيديو  ما   لتقا بانو ثنا  لرقمي  لتصغ  / لتكب   مالحظة ال يعمل 

كليب.
جز عدسا  لرقمي  لتصغ  / لتكب ، يستخد  لبصر لتصغ  / لتكب تلف عن 

لصو إلعطا ما ترغب   ساسي بقص  لكام بشكل  غ متحركة. تقو 
. ك ضافًيا مبقد ×1.1  ×8  تصوير مظهر 

قصى  لتصغ إلجر  / لتكب ملوجو على   لز تكب   ضغط على   ١
. لز ،  قم بتحرير  لبصر حد للتكب 
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خر  لز تكب  مر  ضغط على   ٢
ملطلو  حلجم  بشكل مستمر ح حتصل على 

صفر  طا  يط   . لصو  شاشة عر 
كذلك  لتقاطها.  ل سيتم  لصو  مبنطقة 

جلانب  ملوجو   خلا بـلدقة  لرقم  يصبح 
ثنا قيامك بإجر  صغر  ألمين للشاشة 

، يظهر  ملثا لرقمي. على سبيل  لتصغ  / لتكب
.4.2MP حلجم لصو   4.2MP مكا 5MP ، مما يش  تقليل حجم 

اللز مصر  ضغط على   ، ملطلو حلجم  ألصفر   إلطا  صو  ٣ عند 
. لصو اللتقا 

 ، لبصر لتصغ  / لتكب لرجو   لرقمي  لتصغ  / لتكب إليقا تشغيل 
لتصغ ح يتوقف  / لتكب ملوجو على   لز تصغ   ضغط على 

. خر ضغط عليه مر    ، لز تصغ  لرقمي. قم بتحرير  لتصغ  / لتكب
لصو  يث تتضمن   ، لصو قة  لرقمي بتقليل  لتصغ  / لتكب مالحظة يقو 

/ لتكب سطة  لتقاطها بو ل مت  لصو  لبكسل عن نفس  ك من  عد 
إللكتر  نشرها  يد  لصو بال سا     . لبصر لتصغ 

ل ִדتم فيها  حلاال  لكن   لدقة،  يب، فلن تالحظ فقد  على موقع 
/ لتكب ستخد  لطباعة)، قم بتحديد  على جو (مثل  باحلصو على 
/ لتكب ستخد  حلامل عند  كذلك يوصى بإستخد  لرقمي.  لتصغ 

لرقمي. لتصغ 



٤٣ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لفال ضبط 
 Burst إلعد ما)، مع  لبانو ) Panorama لوضع لفال     مالحظة ال يعمل 

لفيديو كليب. ثنا تسجيل    ،( ندفا )
 . لكام ملوجو   لفال  عد  لز فال  بالتمرير خال  يسمح لك 
ملطلو   إلعد  لز فال  ح يظهر  ضغط على   ، لفال عد  لتغي 

ملوجو  لفال  عد  عد من  لتا كل  جلد  . يوضح  لصو شاشة عر 
. لكام  

إلعد ح تقو  لكام  هذ  ، ستظل  لفال عد  مالحظة  قمت بتغي 
ضعي) (صفحة  ) My Mode باستثنا . لكام بتغي  بإيقا تشغيل 
إلعد  لفال   عا ضبط  ، يتم  خر لكام مر  ٥٢)، عند تشغيل 

ضي  Auto Flash (فال تلقائي). الفتر
لوصفإلعد

Auto Flash
.(فال تلقائي) للز لفال عند  تستخد  لضو  لكام بقيا  تقو 

Red-Eye
لعيو   ) 
ر) أل للو 

ر من  أل للو  لفال مع تقليل  تستخد  لضو  لكام بقيا  تقو 
صف لعملية  لتالية للحصو على  ملالحظة  جع  للز ( لعيو عند 

.( لعيو ر من  أل للو  تقليل 

 Flash On
(تشغيل 
( لفال

لضو خلف ما  جو  .  حالة  ئم لفال  لكام بإستخد  تقو 
ما ما  لضو  إلعد لزيا  ستخد هذ  ، ميكنك  ترغب  تصوير

." ضافة فال لك بـ" يسمى   . ترغب  تصوير

 Flash Off
يقا تشغيل  )

( لفال
. إلضا لنظر عن حاال  ، بصر  لفال لكام بإستخد  لن تقو 

A

A
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 Night
للو (ليًال) حلاجة (باستخد تقليل  لفال عند  لكام بإستخد  تقو 

.  تتابع  ألمامية للصو لناحية  لة كائنا من  ) إل لعيو ر من  أل
جع  لصو ( لفال لتجميع خلفية  ستخد  لعر كأنه  يتم 
ر من  أل للو  صف حو تقليل  لتالية للحصو على  ملالحظة 

.( لعيو

لوصفإلعد

لفال  لصا من  لضو  ر) بسبب  أل للو  لعيو   مالحظة حتد ظاهر 
ألحيا   ، مما يؤ  بعض  لصو لكائنا ضمن  ينعكس على عيو 

لتقاطها.  ل مت  لصو  ر   أل حليو باللو  إلنسا   ظهو عني 
، تقو  لعيو ر من  أل للو  عد فال مع ميز تقليل  ستخد  عند 

ر من عيو  أل للو  لفال مرتني، مما يؤ  تقليل  لكام بإستخد 
لصو  لتقا  لتقاطها. سو يستغر  ل مت  لصو  حليو   إلنسا  

، بسبب تأخر  طو قت  لعيو  ر من  أل للو  بإستخد ميز تقليل 
ضيع  نتظا مو باملقابل، تأكد من   . ضا ملصر للحصو على فال 

. لثا لصو للفال 
ل قمت  لثابتة  لصو  ضيع  ر من عيو مو أل للو  لة   مالحظة ميكنك 

ر من  أل للو  لة  ) Remove Red Eyes خليا بإلتقاطها بإستخد 
جع صفحة ٩١). لتشغيل) ( ) Playback ملوجو  قائمة  ( لعيو

لذ ملؤقت  عد  ستخد 
لكام  بوضعها على سطح ثابت. لكام  حامل    ١ قم بتثبيت 

ح يظهر مؤقت   مؤقت  ندفا  لز مؤقت/ ضغط على   ٢
. لصو  – لقطتني  على شاشة عر 

لعر  ) Live View   ية لر د  ما   ٣ قم بوضع ما ترغب  تصوير 
ملباشر صفحة ٣٥).  لعر  ستخد  جع  ملباشر). (

تني  حد  صو لتالية على قيامك بالتقا صو ثابتة  خلطو  ٤ تستند 
ثابتتني،  على قيامك بتسجيل فيديو كليب.

لثابتة: للصو 
 Focus Lock ملنتصف للحصو على لز مصر ح  ضغط على   .



٤٥ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

 .( لتعر لتركيز  لكام بالقيا  تقو بتثبيت  لتركيز) (تقو  (تثبيت 
. لصو إلعد ح تقو بالتقا  لكام ֲדذ  سو حتتفظ 

لنهاية.  حالة تشغيل شاشة عر  لز مصر ح  ضغط على   .
لشاشة. عندئذ تومض  لتنا ملد ١٠ ثو على  لعد  ، يظهر  لصو

لكام ملد ١٠ ثو قبل  تقو  ملوجو  مقدمة  لذ  ملؤقت  ضا 
 Self-Timer -  لكام .  حالة قيامك بضبط  لصو لكام بالتقا 
لذ لعد ثو  ملؤقت  ضا   Shots 2 (مؤقت  – لقطتني)، تومض 

لثانية. لصو  لتقا  ضافية ح يتم 
لز مصر للنهاية بد  مالحظة  حالة قيامك بالضغط بشكل فو على 
لتركيز  لكام بتثبيت  لتركيز)، ستقو  ستخد Focus Lock (تثبيت 

خو  لك مفيد عند  . يكو  لتنا ملد ١٠ ثو لعد  اية  لتعر قبل 
. لتنا لعشر ثو للعد  لصو خال فتر  كثر   حد   موضو 

عد  ستخد  مالحظة ال ميكنك تسجيل صو مع صو ثابتة عند 
قت  ضافة كليب صو   لكن ميكنك   ،( لذ ملؤقت  ) Self-Timer

, صفحة ٩٤). جع تسجيل صو الحق (
للفيديو كليب:

.  حالة  لز فيديو   قم بتحرير ضغط على  لفيديو كليب،  لبد تشغيل 
لشاشة. عندئذ  ، يظهر عد تنا ملد ١٠ ثو على  لصو تشغيل شاشة عر 

لكام ملد ١٠ ثو قبل   ملوجو  مقدمة  لذ  ملؤقت  ضا  تومض 
لفيديو. لكام ببد تسجيل  تقو 

إلعد   ( إلعد Self-Timer (مؤقت  ما  سطة  مالحظة بو
 Self-Timer- 2 Shots (مؤقت  –لقطتني)، يتم تسجيل فيديو كليب 

. لتنا ملد ١٠ ثو لعد  نقضا  حد فقط بعد 
ال   ، خر لز فيديو  مر  ضغط على  لفيديو كليب،  إليقا تسجيل 

. لكام كر  لتسجيل ح تفريغ  لفيديو   سيستمر 
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 ( ندفا ) Burst إلعد ستخد 
ما)،  لوضع  Panorama (بانو   ( ندفا ) Burst إلعد  مالحظة ال يعمل 

ستخد  يض تسجيل صو عند  ثنا تسجيل فيديو كليب. ال ميكنك  ال 
قت الحق  ضافة كليب صو   لكن ميكنك   ،( ندفا ) Burst إلعد

ستخد  ثنا  لفال  جع تسجيل صو صفحة ٩٤). كذلك، ال يعمل  )
.( ندفا )Burst  إلعد

 AE Bracketing ثنا  ( ندفا ) Burst  لكام مالحظة  حالة ضبط 
 ،( ندفا ) Burst إلعد لكام بتطبيق  لوضع  قوسني AE)، ستقو  )

.(AE لوضع  قوسني ) AE Bracketing  ستتجاهل
لسرعة  الندفا بالتقا من ٣  ٤ صو ثابتة بشكل متتا حسب  يسمح لك 

. ملمكنة للكام
)   شاشة  ندفا ) Burst ح يظهر ندفا  لز مؤقت/ ضغط على   ١

 . لصو عر 
لز مصر للنهاية بشكل مستمر.  ضغط على  ٢ ضع ما ترغب  تصوير  
لز  لكام بالتقا من ٣  ٤ صو بأسر ما ميكن ح يتم حترير  تقو 

. مصر
ملندفعة،  لصو  لتقا  ملندفع. بعد  اللتقا  ثنا  لصو مغلقة  تظل شاشة عر 

. لصو تظهر كل صو بشكل فر على شاشة عر 

اللتقا ضا  ستخد 
لتقا عند قيامك بتسجيل فيديو كليب. لوضع      مالحظة ال يتم تطبيق 

مثليتها اللتقا صو  عد مت حتديدها مسبًقا لتحسني  اللتقا  ضا  تعد 
ضع من  فضل نتيجة.  كل  ملناظر كي حتصل على  خاصة بأنو معينة من 
، مثل ISO speed (سرعة  إلعد فضل  لكام  ، حتد  اللتقا ضا 

 ،( ملصر shutter speed (سرعة  ملنفذ)،  ) (F عد) F-number  ،(ISO 
مثليتها ملنظر  حالة معينة. تقو بتحسني 

 



٤٧ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لعليا للكام ح  جلهة  ملوجو   ضع  لز  ضغط على   ، اللتقا ضع  لتغي 
لضغط  ، ميكنك  بشكل تبا حلالة.  ملطلو  شاشة  اللتقا  ضع  يظهر 

ضع  ين  للتمرير   لز لقيا بإستخد  حد فقط   ضع مر  لز  على 
اللتقا  ضع  عد  عد من  لتا كل  جلد  . يوضح  ملطلو اللتقا 

. لكام ملوجو  
لوصفإلعد

 Auto

(تلقائي)
  F-number فضل لكام تلقائي بتحديد  لوضع، تقو   هذ 

) للمنظر. يعمل  ملصر shutter speed (سرعة  (عد  F) (منفذ) 
ألحو  للقطا   لوضع Auto (تلقائي) بشكل جيد  معظم 

لتقا لقطة  حتياجك   يض عند  لوضع مفيد  ية. يكو هذ  لعا
ضا  حد  لوقت لتحديد  لكث من  ال يوجد لديك  جيد بسرعة، 

. لكام ملوجو   خلاصة  اللتقا 
Action

(حركي)
 ISO سرعا لكام سرعا مصر سريعة  لوضع، تستخد   هذ 

لوضع Action (حركة) اللتقا  حلركة. قم بإستخد  على لوقف 
ملتحركة   مشهد تريد  تقو فيه  لسيا  لرياضية   ألحد 

حلركة. بوقف 
 Landscape

(منظر طبيعي) 
ك للحصو على عمق   F لكام بضم عد لوضع، تقو   هذ 

كثر حيوية. قم  على للحصو على تأث  حد  فضل للمساحة مع تشبع 
جلبا   لوضع Landscape (منظر طبيعي) اللتقا مناظر  بإستخد 

 لقطا ֲדا مشهد عميق.
 Portrait

(صو 
شخصية) 

ضحة  خللفية غ  قل جلعل   F لكام بضم عد لوضع، تقو   هذ 
ستخد  قل للحصو على تأث طبيعي. قم  حد  تباين  مع تشبع 

حد  ل حتتو على شخص  لوضع Portrait (صو شخصية) للصو 
. أل لتركيز  كثر كنقطة   

 Beach &
 Snow

(شاطئ 
ثلج) 

لفاحتة  أللو  لطلق   و  لوضع بالتقا مناظر   يسمح لك هذ 
ملتباينة. إلضا  نة  يقو مبو
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لوصفإلعد
 Sunset
( (غر

 

لفال   يتم ضبط  اية له  لتركيز من ما ال  لوضع، يبد   هذ 
لوضع بتحسني تشبع  ). يقو هذ  لفال يقا تشغيل  ) Flash Off

تقالية. ل لغر  لو  مليل جتا  ملنظر مع  تفظ بد  لغر  لو 
 Aperture  
 Priority

ملنفذ) لوية    )
Av

إلعد F-number (عد F) (منفذ)     لوضع بتحديد  يسمح لك هذ 
لكام  ، بينما تقو  ين  لز ملباشر) باستخد  لعر  )  Live View

ملساحة  . يسمح لك هذ بالتحكم بعمق  فضل سرعة للمصر بتحديد 
لوضع  ضحة). قم بإستخد  خللفية غ  ملثا جلعل  (على سبيل 

د باملنفذ. ملنفذ) عندما ترغب  حتكم  لوية  ) Aperture Priority

 Panorama
ما)  (بانو

كبة لتجميعها  ملتر لصو  لوضع بالتقا سلسلة من  يسمح لك هذ 
ملتوفر. قم  لكمبيوتر  حد باستخد برنامج  ما كب   صو بانو

سعة،  لو لطبيعية  ما) للمناظر  لوضع Panorama (بانو بإستخد 
لتقا لقطة  لصو حيث حتتا   موعة من    ، جلبا مثل سالسل 

 Flash  لفال .  يتم ضبط  حد لتقاطها  صو  سعة ال ميكن 
لوضع  ستخد  جع  لوضع. ( )  هذ  لفال يقا تشغيل  ) Off
ما  ما), صفحة ٤٩). ميكنك عر لقطة بانو Panorama (بانو
ما)  لبانو خليا Preview Panorama (معاينة  بالكامل بإستخد 

ما, صفحة  لبانو جع معاينة  لقائمة Playback (تشغيل) ( ملوجو  
.(٩٦

 Document
(مستند) 

عد تشبع منخفض، مع ضبط  عد تباين عا  لوضع  يستخد هذ 
لوضع  ). قم بإستخد  لفال يقا تشغيل  ) Flash Off  لفال

سومية. جز مسطحة  نصية   Document (مستند) اللتقا 

 My Mode
ضعي)  )

موعة  لتقا قابل للتخصيص يسمح لك بتحديد  ضع  لوضع  يعت هذ 
لكام  مها بشكل متكر   ستخد حفظها  ملفضلة  إلعد  من 

ضعي), صفحة ٥٢ ) My Mode ستخد جع  خلاصة بك. 



٤٩ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لطويلة لتعر  لتشويش لفتر  تقليل 
ألطو باحلصو على تعر ثا تلقائي  ملصر  لكام عند سرعا    ستقو 

  . لصو تقليله   ملحبب)  ملظهر  لتشويش ( ملصر ح يتم قيا  غال  مع 
 ، ملثا ملتوقعة. على سبيل  لفتر  لتعر يستغر ضعف  ، سيبد   حلاال هذ 
كنة ملد ثانيتني ح يتم  لصو  ، ستظل شاشة عر  حد  تعر ملد ثانية 
ألطو ال  ملصر  . مما يع  عند سرعا  لتشويش للصو طا تقليل  تعر 

ملتتالية. لصو  لعديد من  لتقا  تتمكن من 

ما) لوضع Panorama (بانو ستخد 
لكمبيوتر    مالحظة  حالة عد تثبيت برنامج HP Image Zone على جها 

 HP Image لكام  تثبيت برنامج ستخد  جع  خلا بك، 
Zone, صفحة ١٢٥.

ما) بالتقا سلسلة تتكو من ٢  ٥  لوضع Panorama (بانو يسمح لك 
 . حد ضعه  صو  سع جد ال ميكن  صو "مت جتميعها" مع اللتقا منظر 
لتسلسل  ما)، تقو بالتقا صو كأ صو   لوضع Panorama (بانو  
ما ح تقو  لبانو ضافتها   كل صو متتالية تقو بالتقاطها يتم  مي،  لبانو

فق)  ح تقو  لز Menu/OK (قائمة/مو لضغط على  سطة  لسلسلة بو ا  بإ
لك عر صو   لتسلسل. ميكنك بعد  ملوجو   خلامسة  لصو  بالتقا 
 Preview Panorama خليا معاينة سطة  خلاصة بك بو ما  قة منخفضة للبانو
جع صفحة ٩٥)،   لتشغيل) ( ) Playback ملوجو  قائمة ما)  لقائمة بانو )

لكمبيوتر لتجميعها  مي  جها  لبانو لتسلسل  ملوجو   لصو  ميكنك نقل 
 ArcSoft® Panorama نامج لكام مز ب مع  عرضها  طباعتها.  
مي معأ  لبانو لتسلسل  ملوجو   لصو  لذ يقو تلقائي بتجميع   Maker™
 Panorama Maker نامج ل . يتم تثبيت  لصو ثنا نقل  لكمبيوتر  على جها 

جع  ) HP Image Zone نامج ل ثنا عملية تثبيت  لكمبيوتر  تلقائي على جها 
خلاصة  لكام  مي للصو من  لبانو لتسلسل  نامج, صفحة ١٩). لنقل  ل تثبيت 

 ArcSoft Panorama Maker نامج يث ميكن ل لكمبيوتر  بك  جها 
لكمبيوتر, صفحة ١٠٩. لصو  جها  جع نقل   ، لصو مع لقيا بتجميع 
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مي لصو لتقا تسلسل بانو
جلهة  ملوجو   ضع  لز  ضغط على   ١

 Panorama لوضع لعليا للكام ح يظهر 
. تقو  لصو ما)   شاشة عر  (بانو

لعر  ) Live View  لكام بالتبديل
ملباشر) مع   معر على شاشة عر 

لتقا  صو   , ميكنك من  آل  . لصو
خلا بك. مي  لبانو لتسلسل 

ضع  يث يتم  ليمني،  ليسا   ما مع من  لبانو مالحظة يتم جتميع صو 
ما. لبانو ً لعر  قصى جهة يسا أل   لصو 

لصو  لز مصر اللتقا  ضغط على   ٢
 Instant مي. بعد لبانو لتسلسل  أل  

لكام  )، تقو  لفو الستعر  ) Review
ملباشر) مع  لعر  ) Live View  بالتحويل

. لصو  معر على شاشة عر 
لثانية.  لصو  لكام اللتقا  ٣ قم بضبط 
لشفافة للصو  لطبقة  ضع  مالحظة يتم 

 Live ليسا من شاشة ملوجو   لثالث  جلز  لتسلسل   ملوجو   أل 
فقي  لثانية  لصو  ا  لطبقة   ملباشر). قم بإستخد هذ  لعر  ) View

. أل لصو  مع 
لصو  لز مصر اللتقا  ضغط على   ٤

الستعر  ) Instant Review لثانية. بعد
لكام بالتحويل   ، تقو   ( لفو

ملباشر) مع   معر  لعر  ) Live View
ضع  خر  . يتم مر  لصو على شاشة عر 

لسابقة   خلاصة بالصو  لشفافة  لطبقة 
 Live View  لثالث من شاشة جلز  يسا 

لثالثة. لصو  ا  ملباشر) كي ميكنك من  لعر  )
لز ضغط على  ما،   لبانو لصو   ملزيد من  ضافة  ستمر    ٥

مي  لبانو لتسلسل  مي.   لبانو لتسلسل  ا  فق) إل Menu/OK (قائمة/مو



٥١ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

خلامسة. لصو  لتقا  ينتهي تلقائي بعد 
جع معاينة   ، لكام قة منخفضة على  ما   مالحظة لعر صو بانو

ما, صفحة ٩٦. لبانو



٥٢HP Photosmart R707ملستخد لـ ليل 

ضعي) ) My Mode ستخد
لتقا قابل للتخصيص يسمح لك بتحديد  ضع  ضعي)  ) My Mode يعت 
لكام  مها بشكل متكر   ستخد حفظها  ملفضلة  إلعد  موعة من 

اللتقا هذ مفيد عند قيامك بالتقا صو من نفس  ضع  خلاصة بك. يكو 
إلعد  كل  لكام  نفس  ترغب  ضبط  ملنظر كث  ملوضو   نو 

هو يلعب  لتقا صو حركية لطفلك  حيان  ، ميكنك  ملثا . على سبيل  مر
حلالة، ميكنك حتديد  ملشمسة.  هذ  ملشرقة  أليا  مل   لقد خا  كر 

 White س) كإعد ) Sun اللتقا  ضع  حفظها كإعد  Action (حركة) 
لبساطة قم  ضعي)،  بكل  ) My Mode  (ألبيض للو  لة  Balance (معا
ملستقبل  ضعي)  كل مر   ) My Mode اللتقا ضع  لكام   بضبط 

سها. لقد  ميا هو يلعب كر  ترغب فيها بالتقا صو لطفلك 
موعة  ضعي) مستقلة متام عن  ) My Mode  ملوجو إلعد  تكو 

على   . لكام ملوجو   ألخر  اللتقا  ضا  ملستخدمة لكافة  إلعد 
ملوجو  إلعد  ، يتم حفظ كافة  ألخر اللتقا  ضا  عكس 

. لكام يقا تشغيل  ضي عند  فتر ضعي)  ) My Mode

ضعي) ) My Mode  حفظها ملفضلة  إلعد  حتديد 
لعليا للكام للتحويل بني  جلهة  ملوجو   ضع)  ) Mode لز ضغط على   ١ 

لرمز   شاشة  ضعي)  ) My Mode اللتقا ح تشاهد ضا 
. لصو عر 

فق) لعر قائمة  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٢
لتقا صو لوضعي). ) MY Mode Capture Menu

: د إلعد خليا قائمة  ٣ لتغي 
ملوجو قي قائمة لقائمة  لز    للتمرير  خيا  ستخد   .

لتقا صو لوضعي). ) My Mode Capture Menu 
لفرعية  لقائمة  فق). فيتم عر  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   .

. لقائمة هذ خليا 
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لذ تريد خليا  جلديد  إلعد  لز    لتمييز  ستخد   .
. لقائمة هذ

لرجو  إلعد  فق) لتحديد هذ  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   .
لتقا صو لوضعي). ) My Mode Capture Menu قائمة 

. عد خليا قائمة ترغب  تغي خلطو ٣ لكل  ٤ كر 
 My Mode Capture Menu إلعد  قائمة ٥ عندما تنتهي من تغي 

ملباشر)  لعر  ) Live View لز ضغط على  لتقا صو لوضعي)،  )
 My Mode لكام للخر من قائمة خللفية من  جلهة  ملوجو    
 Live View  لرجو اللتقا صو لوضعي)  ) Capture Menu

ل  خلاصة باإلعد  لرمو  لرمز   , يتم عر  آل ملباشر).  لعر  )
ملباشر). لعر  ) Live View  (ضعي ) My Modeقمت بتحديدها لـ
 My Mode  تظل مضبوطة ل قمت بتحديدها تلقائي  إلعد  يتم حفظ 
تلف  قمت بإيقا تشغيل  لتقا  ضع  ضعي) ح  قمت بالتحويل   )
ضعي)،  ) My Mode  ل قمت بتحديدها إلعد  . لتغي  من  لكام

خلطو من ١  ٥. كر 
ضعي) ) My Modeملحفوظة لـ إلعد  لفرعية  لقائمة  ستخد 
سطة  ضعي) بو ) My Mode لتخصيص لكيفية عمل جر مزيد من    ميكنك 

ملحفوظة  إلعد  ) My Mode Saved Settings لفرعية لقائمة  ستخد 
عد بالضبط ترغب  لفرعية بتحديد   لقائمة  لوضعي). تسمح لك هذ 

لقيم  جاعها   عد ترغب   ضعي)   ) My Mode  حفظها 
 My Mode Saved لفرعية لقائمة  . حتتو  لكام يقا  ضية عند  الفتر

  Start in يض  على خيا قائمة يسمى ملحفوظة لوضعي)  إلعد  ) Settings
 My لوضع لكام   ضعي) حيث ميكنك حتديد بد  لبد   ) My Mode
لوضع Auto (تلقائي)  كل مر تقو فيها بتشغيل  ضعي) بدًال من  ) Mode

. لكام
لعليا للكام للتحويل  جلهة  ملوجو   ضع)  ) Mode لز ضغط على   ١
لرمز     ضعي)  ) My Mode اللتقا ح تشاهد ضا  بني 

حلالة. شاشة 
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 My Mode فق) لعر لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٢ 
لتقا صو لوضعي). Capture Menu (قائمة 

 My Mode Saved لقائمة لز    للتمرير  خيا  ستخد   ٣
 Menu/OK لز ضغط على  ملحفوظة لوضعي)   إلعد  ) Settings
 My Mode Saved Settings لفرعية لقائمة  فق). يتم عر  (قائمة/مو

لقائمة  ل مت تعليمها   لعناصر  ملحفوظة لوضعي). سيتم حفظ  إلعد  )
ملحفوظة لوضعي)  إلعد  ) My Mode Saved Settings لفرعية

. لكام قت تقو فيه بإيقا تشغيل  ضعي)    ) My Mode
يقا تشغيل  خلا به عند  ضي  الفتر إلعد  يث يعو   عد  ٤ لتغي  

ضعي)، لتحديد  ,  حالة Start in My Mode (بد    ، لكام
ضعي)  كل مر تقو فيها بتشغيل  ) My Mode  لكام بد تشغيل 

: لكام
. ملطلو إلعد  لز    للتمرير   . قم بإستخد 

يث يعو  إلعد  انب  ملوجو  لعالمة  لة  ما إل لز   ضغط على   .
 Start in My لتحويل  ، لكام يقا تشغيل  ضي عند  الفتر إلعد   

ضعي)  Yes (نعم). Mode (بد  

. عد ترغب  تغي خلطو ٤ لكل  ٥ كر 
 My Mode Saved لفرعية لقائمة  إلعد   ٦ عندما تنتهي من تغي 

 Menu/OK لز ضغط على  ملحفوظة لوضعي)،  إلعد  ) Settings
لتقا  فق) للرجو  My Mode Capture Menu (قائمة  (قائمة/مو

صو لوضعي).
لتقا صو لوضعي)،  ٧ للخر من My Mode Capture Menu (قائمة 
خللفية  جلهة  ملوجو   ملباشر)   لعر  ) Live View لز ضغط على 
لتقا صو  للكام للخر من My Mode Capture Menu (قائمة 

ملباشر). لعر  ) Live View  لرجو لوضعي) 



٥٥ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

( لصو لتقا  ) Capture ستخد قائمة
ملختلفة للكام  إلعد  ) بضبط  لصو لتقا  ) Capture تسمح لك قائمة  

. ل تقو بالتقاطها بالكام لفيديو كليب  لصو  ل تؤثر على جو 
 Live View لز ضغط على   ،( لصو لتقا  ) Capture ١ لعر قائمة

فق).   لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على    ، ملباشر)  لعر  )
لضغط على لبساطة  ، ميكنك بكل  لصو يقا شاشة عر  حالة 

فق).   Menu/OK (قائمة/مو

لتقا  ) Capture ين  للتمرير خال خيا قائمة لز ٢ قم بإستخد 
.( لصو

لقائمة  عر  فق) لتحديد خيا مميز  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو ما   ٣
ملميز  إلعد للخيا  ين  لتغي  لز خلاصة به،  قم بإستخد  لفرعية 

خلاصة به. لفرعية  لقائمة  النتقا   بد 
لز  ستخد  ين    لز لفرعية، قم بإستخد  لقائمة  خل   ٤

 Capture يا قائمة خلا  إلعد  فق) لتغي  Menu/OK (قائمة/مو
.( لصو لتقا  )

شاشة ٢شاشة ١

شاشة ٣
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 EXIT خليا )، قم بتمييز  لصو لتقا  ) Capture ٥ للخر من قائمة
فق). ضغط على Menu/OK (قائمة/مو    ( خلر )

لقائمة تعليما خليا 
ألخ  خليا  ...) هو  لتعليما ) Help...    

لتقا  ) Captureملوجو  كل قائمة فرعية لـ
...) يوفر  لتعليما ) Help... خليا   .( لصو
لتقا  ) Capture لقائمة معلوما حو خيا 

  ، ملثا خلاصة به. على سبيل  إلعد   ( لصو
فق)  قمت بالضغط على  Menu/OK (قائمة/مو

لفرعية  لقائمة    (... لتعليما ) Help... عند متييز
 White Balance ألبيض)، يتم عر شاشة للو  لة  White Balance (معا

ألبيض)، كما هو موضح. للو  لة  Help (تعليما معا

). للخر   لتعليما ) Help ين  للتمرير خال شاشا لز قم بإستخد 
لتقا  ) Captureملحد لـ لفرعية  لقائمة  لرجو    ( لتعليما ) Help من

فق). لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ،( لصو



٥٧ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

( لتعر تعويض EV (قيمة 
) لتجا  لتعر ستخد تعويض EV (قيمة  لصعبة، ميكنك  إلضا           شر 

 . لكام لذ تقو به  لتلقائي  لتعر  عد 
بيض   ل حتتو على كائنا فاحتة (مثل بيت  ملناظر  يعت تعويض EV مفيد  
كنة). قد تتحو  كنة (مثل قطة سو  خلفية  لد لكائنا  لعديد من  لثلج)  

كنة  لد لكائنا  لعديد من  لفاحتة   لكائنا  لعديد من  ل حتتو على  ملناظر 
لذ يتضمن  ستخد تعويض EV. بالنسبة للمنظر  لرما عند عد  للو   

لفاحتة، قم بزيا تعويض EV  عد موجب للحصو على  لكائنا  لعديد من 
كنة، قم  لد لكائنا  لعديد من  لذ يتضمن  بالنسبة للمنظر   . قصى سطو

. ألسو للو  قر   كنُا ليكو  ملنظر  بتقليل تعويض EV جلعل 
 EV (صفحة ٥٥)، قم بتحديد ( لصو لتقا  ) Capture ١  قائمة

.(EV تعويض) Compensation
 EV Compensation لفرعية لقائمة    ٢

ين  لتغي  لز (تعويض EV)، قم بإستخد 
)  ٠,٣٣ خطو  من  لتعر عد EV (قيمة 

جلديد  إلعد  –٣,٠  +٣,٠. يتم تطبيق 
ملباشر)  لعر  ) Live View على شاشة

يث ميكنك مشاهد  لقائمة،  ملوجو خلف 
. لصو عد على  تأث كل 

لرجو  قائمة  إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
 .( لصو لتقا  ) Capture

ضي 0 (صفر)، سو يظهر عد  الفتر إلعد  تلف عن  عد  إلعد   كا 
. لرمز  انب  ملباشر)  لعر  ) Live View لقيمة  شاشة

جلديد نشًطا   إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظل  ) My Mode لوضع باستثنا 
عا  ال  متت  لكام ( يقا تشغيل  خر  ح يتم  ح يتم تغي مر 
ضي 0  الفتر إلعد    (EV تعويض) EV Compensation إلعد ضبط 

.( لكام يقا تشغيل  (صفر) عند 
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لصو جو 
إلعد عند تسجيل فيديو كليب.   مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

ل  لثابتة  خلا بالصو   JPEG ضغط لدقة  إلعد بضبط  يسمح لك هذ 
لفرعية Image Quality (جو  لقائمة  . حتتو  لكام سطة  تقو بالتقاطها بو
د مسبًقأ، كما حتتو على خيا قائمة ميكنك  عد  س  لصو ) على 

) خا بك. لصو عد  Image Quality (جو  نشا  من خالله 
عد Image Quality (جو  خلا بكافة  لدقة  مالحظة يتم متثيل جز 

MP (ميجا بكسل)، مثل  قم  سطة  عد VGA بو ) فيما عد  لصو
لدقة.  حالة  مليجابكسال كلما   قم  3MP  5MP. كلما  

قة. قل  هي  لصو ٦٤٠  ٤٨٠،  قة  عد VGA، ستكو 

 ( لصو خلا بإعد Image Quality (جو  لضغط  يتم متثيل جز 
لصو   ، كلما قل ضغط  لنجو . كلما  عد  لنجو سطة  بو

قلت  لصو  ، كلما  ضغط  لنجو بالعكس، كلما قل عد   . جلو
. جلو

 Image Quality (صفحة ٥٥)، حد ( لصو لتقا  ) Capture ١  قائمة
.( لصو (جو 

لفرعية Image Quality (جو  لقائمة    ٢
ين  لتمييز  لز )، قم بإستخد  لصو

لقائمة  ملحد مسبًقا  خيا  إلعد 
صص...).  ) Custom...

فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
للرجو  قائمة  د مسبًقا  عد  حلفظ 

، عند متييز   .( لصو لتقا  ) Capture
Menu/OK ضغط على صص...)،  ) Custom... لقائمة خيا 

 Custom Image Quality لفرعية لقائمة  فق) لالنتقا   (قائمة/مو
جع صفحة ٦٠). صصة) ( (جو صو 



٥٩ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

 ( لصو عد Image Quality (جو  لتا  توضيح  جلد  يساعد 
لتفصيل. ملحد مسبًقا مبزيد من 

إلعدلوصف
5MP .د مسبًقا جة ضغط  قل  لديها  قة كاملة  لصو   ستكو 

لكنه   ، ك لو  قة  قة عالية جد   إلعد صو   ينتج هذ 
 ، لصو إلعد  ترغب  تكب  . يوصى ֲדذ  كر لذ يستخد معظم 

.( ك من ١٨  ٢٤ سم (٨  ١٠ بوصا لصو حلجم   طباعة 
5MP جة ضغط متوسطة. ينتج هذ لديها  قة كاملة  لصو   ستكو 

إلعد  قل من  كر  لكنها تستخد  قة عالية،  إلعد صو  
يوصى به  ضي  الفتر إلعد  إلعد هو  . يعت هذ  عال ملوجو   5MP

ك من ١٨  ٢٤  لصو حلجم  ،  طباعة  لصو  ترغب  تكب 
. ك   ( سم (٨  ١٠ بوصا

 3MP .جة ضغط متوسطة لديها  قة 3MP (متوسطة)  لصو   ستكو 
قل من  كر  لكنها تستخد  قة عالية،  إلعد صو   ينتج هذ 

لصو ح  إلعد لطباعة  . يوصى ֲדذ  عال ملوجو   5MP عد
.( حلجم ١٣  ١٨ (٥  ٧ بوصا

1MP .جة ضغط متوسطة لديها  قة 1MP (منخفضة)  لصو   ستكو 
ل  كر بشكل مفيد، مثا للصو  لذ عد يستخد  إلعد  يعد هذ 

نترنت. إللكتر  نشرها على  يد  ل سطة  ا بو سا ترغب  
 VGA جة لديها   ( قة ٦٤٠  ٤٨٠ (منخفضة جد لصو   ستكو 

كر بشكل مفيد،  لذ عد يستخد  إلعد  ضغط متوسطة. يعد هذ 
عد جيد  إلعد  . يعد هذ  لكن ينتج صو  جو منخفضة جد
إللكتر  نشرها على  يد  ل سطة  ا بو سا ل ترغب   للصو 

نترنت.
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لصو فقط،  ) على جو  لصو إلعد Quality setting (جو  ال يؤثر 
ملوجو  خلية  لد كر  لذ ما   زينها  ل ميكن  لصو  لكنه يؤثر على كمية 
ألعلى  لدقة  لصو   ية. ستحتا  الختيا كر  لذ لكام  على بطاقة   
ألقل. على  لضغط   / لدقة  لصو   ك من  ألقل  مساحة  لضغط 

 ، جلو د مسبًقا،  5MP، صو عالية  عد  على  ، ينتج عن  ملثا سبيل 
ألقل،  لتا  إلعد  ك من  كر  لذ زين   لكنها تستهلك مساحة 

كر  كٍل من  لذ لثابتة   لصو  ملزيد من  زين   5MP. كذلك، ميكن 
لكن سينتج عن   ،5MP  إلعد كثر من   VGA     1MP إلعد

قل. إلعد صو  جو  هذ 
د مسبًقا.  عد  لشاشة عند متييز كل  سفل  ملتبقية   لصو  يتم حتديث عد 
ملعلوما حو كيفية  ملزيد من  , صفحة ١٨١ للحصو على  كر لذ جع سعة 
زينها  ل ميكن  لصو  ) على عد  لصو عد Image Quality (جو  تأث 

. كر لذ على بطاقة 
 Live لسابق) على شاشة جلد  ملوجو   جلديد ( خلا باإلعد  لرمز  سيظهر 

ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  ملباشر ). يظل  لعر  ) View
. لكام ، ح  قمت بإيقا  خر

 . ثنا قيامك بالتكب لدقة  لرقمي، يتم تغي  لتصغ  / لتكب ستخد  مالحظة عند 
لرقمي, صفحة ٤١. لتصغ  / لتكب جع 

صصة جو صو 
 Image لفرعية لقائمة  صص) من  ) Custom… خليا    حالة قيامك بتحديد 

 Custom Image لفرعية لقائمة  )، يتم عر  لصو Quality (جو 
لفرعية بتحديد  لقائمة  ملخصصة). تسمح لك هذ  لصو  Quality (جو 

قة  لك ضبط  صصة)، مبا   عد Custom Image Quality (جو صو 
 . ل قمت بالتقاطها على حد لصو  ضغط 

صصة)، يكو  لفرعية Custom Image Quality (جو صو  لقائمة   
إلعد  يكو  قة كاملة)،  ) 5MP لدقة) هو ) Resolution ضي الفتر إلعد 

(ضغط متوسط). لضغط) هو   ) Compression ضي الفتر



٦١ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لفرعية Image Quality (جو  لقائمة    ١
خليا  ) (صفحة ٥٨)، قم بتحديد  لصو

صص...). ) Custom...
ين  للتنقل  لز 2 قم بإستخد 
لدقة)  ) Resolution بني خيا

لضغط).  ) Compression
لدقة)   ) Resolution إلعد ين  لتغي  لز 3 قم بإستخد 

لتاليا على توضيح هذ  ال  جلد لضغط). يساعد  ) Compression
. إلعد

لدقة عد 
على جو لذلك،  قة كاملة،   -  5MP

قة 3MP (متوسطة)  - 3MP

قة 1MP (منخفضة)  - 1MP

قل جو  ،(َ ٤٨٠ (منخفضة جد قة ٦٤٠   - VGA

. لصو ألعلى، يتم تقليل جو  لضغط  مالحظة عند مستويا 
لضغط عد 

حلد  كر بشكل مفيد  لذ ستخد  ألقصى من  حلد  على ضغط:   -  
جلو أل من 

 - ضغط متوّسط
 - ضغط منخفض

ستخد  قل حد من  جر ضغط:  لقليل  عد  لضغط   - من 
قصى حد للجو كر بشكل مفيد،  لذ

ملخصص  إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٤
لتقا  ) Capture لرجو  قائمة  ( لصو  Image Quality (جو 

.( لصو
 Live شاشة  ( لصو ملخصص Image Quality (جو  إلعد  سيظهر 

ملفعو ح يتم تغي مر  ملخصص سا  إلعد  ملباشر). يظل  لعر  ) View
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ألبيض للو  لة  معا
شعة  ، تبد  ملثا تلفة على سبيل  لو  نتا  ملختلفة تؤ   إلضا  نو     

 . ً صفر كثر  مل  خل  لفاتح  لرما  للو  قًة، بينما يبد  كثر  لشمس 
ألبيض  للو  لة  إلعد معا حد ضبط  ل حتتو على لو  ملناظر  قد تتطلب 

للو  جا  لتأكد من ظهو  قة  كثر  لو  نتا  لكام على  ملساعد 
ألبيض إلنتا تأث  للو  لة  يض معا لنهائية. ميكنك  لصو  بيض   ألبيض 

كثر   نتا مظهر  س) يؤ   ) Sun إلعد ستخد  عية.   بد
للصو . 

) (صفحة ٥٥)، قم بتحديد لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١
ألبيض). للو  لة   White Balance (معا

 White Balance لفرعية لقائمة    ٢
ين  لز ألبيض)، قم بإستخد  للو  لة  (معا

إلعد  . يتم تطبيق  إلعد حد   لتمييز 
ملباشر)  لعر  ) Live View جلديد على شاشة

يث ميكنك مشاهد  لقائمة،  ملوجو خلف 
. لصو عد على  تأث كل 

فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
.( لصو لتقا  ) Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 

كثر: إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 
لوصفإلعد

 Auto

(تلقائي)
يعد هذ هو  تقو بتصحيحها.  ملنظر  ضا  لكام تلقائي  حتد 

ضي. الفتر إلعد 
 Sun

س) )
لصو   فتر  موضو   لة لأللو على  لكام بإجر معا تقو 

لطلق  طقس مشمس  غائم. و  موجو  

 . لكام ، ح  قمت بإيقا  خر
 . ثنا قيامك بالتكب لدقة  لرقمي، يتم تغي  لتصغ  / لتكب ستخد  مالحظة عند 

لرقمي صفحة ٤١. لتصغ  / لتكب جع 
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لوصفإلعد
لصو Shade (ظل) فتر  موضو   لة لأللو على  لكام بإجر معا تقو 

لغسق. لظل   طقس غائم غامق    لطلق   و  موجو  

 Tungsten
-فاتح) ما ضا ساطعة ( ستنا   كانت  لة لأللو  لكام بإجر معا تقو 

.( ملنا   ً ملوجو عا الوجني ( ضا   

 Flourescent
سنت) سنت.(فلو لفلو ضا  ستنا   لة لأللو  لكام بإجر معا تقو 

 Manual
( ل مت (يد ألبيض)  للو  لة  سا White Balance (معا لكام  تقو 

.( لتا لفرعي  لقسم  جع  لصو ( ستنا  هد  صيصها 

لرمز  ضي Auto (تلقائي)، سيظهر  الفتر إلعد  خر غ  عد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر مباشر). لسابق)   جلد  خلا باإلعد ( 

جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع باستثنا 
عا  . يتم  لكام يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 
ضي  الفتر إلعد  ألبيض)   للو  لة  إلعد White Balance (معا ضبط 

. لكام Auto (تلقائي) عند قيامك بإيقا تشغيل 
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(Manual White Balance) ي ألبيض يد للو  لة  معا
)، يتم  خليا Manual (يد  قمت بتحديد 

 Manual White Balance    لشاشة عر 
لشاشة  ). يعر جز  ي ألبيض يد للو  لة  (معا

للو من  جة  Live View (عر مباشر) 
 Manual White Balance لسابق إلعد 

نشائه. لذ مت   ( ي ألبيض يد للو  لة  (معا
 Manual لسابق إلعد  مالحظة الستعا 

لبساطة على  ضغط بكل   ،( ي ألبيض يد للو  لة  White Balance (معا
 Manual White لشاشة ملوجو   فق)  لز Menu/OK (قائمة/مو
. لز مصر لضغط على    ( ي ألبيض يد للو  لة  Balance (معا

:( ي ألبيض يد للو  لة  إلعد Manual White Balance (معا لتغي 
لرما (مثل قطعة من  ألبيض   للو  د   لكام جتا  ١ قم بتوجيه 

. لرما ألبيض   د  لشاشة بالكامل على  شتما  تأكد من   ،( لو
لكام  ). ستقو  لكام بالتقا صو لز مصر (لن تقو  ضغط على   ٢
صص  ألبيض)  للو  لة  عد White Balance (معا سا  لك  عند 

 ، حلسا ثنا عملية  لتركيز.  يتم  خل قوسي  ملوجو  ملساحة  ستنا  
ا عملية  لشاشة. عند  ملعاجلة...) على  يعر ...PROCESSING (جا 

ملباشر)  لعر  ) Live View  ملوجو للو  جة  ، يتم تغي  حلسا
للو  لة  جلديد لـManual White Balance (معا إلعد  لتتطابق مع 
للو  لة  يتم عر White Balance Set (ضبط معا  ،( ي ألبيض يد

ألبيض). 
ملطلو لـ  إلعد  ٢ ح حتصل على  خلطوتني ١  حلاجة، كر  ٣ عند 

ألبيض). للو  لة  Manual White Balance (معا
ئه،  لذ قمت بإجر  ( إلعد Manual (يد ٤ عند شعو بالرضا عن 

 Manual لشاشة فق) للخر من  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على 
لقائمة  لرجو    ( ي ألبيض يد للو  لة  White Balance (معا

.( لصو لتقا  ) Capture
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(ISO speed)  ISO سرعة
إلعد عند تسجيل فيديو كليب.   مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

 ISO speed عند ضبط . لكام للضو إلعد بضبط مد حساسية  يقو هذ 
فضل  لكام بتحديد  ضي Auto (تلقائي)، تقو  الفتر إلعد    (ISO سرعة)

سرعة ISO للمشهد.
قل مقد من  فضل جو  مع  ألقل بالتقا صو    ISO ستقو سرعا

لتقا  .  حالة  قل للمصر لكن يؤ   سرعا  لتشويش)،  حلبو ( 
لفال عند ISO 100، فقد حتتا  ضا كافية   جو  صو  حاال عد 

سر   ألعلى بسرعا   ISO عد لعكس، تسمح  على  حلامل.  ستخد   
  ، لفال لتقا صو  مناطق مظلمة بد  مها عند  ستخد ميكن   ، للمصر
نتا  ألعلى لـISO  تؤ   لسرعا  عند تصوير كائنا تتحر بسرعة.  

لتشويش)، لذ فيمكن  تكو  حلبو (  ك من  صو حتتو على مقد 
قل.  جو 

 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١
(صفحة ٥٥)، قم بتحديد ISO Speed (سرعة 

.(ISO
لفرعية ISO Speed (سرعة  لقائمة    ٢

حد  ين  لتمييز  لز ISO)، قم بإستخد 
. إلعد

فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
.( لصو لتقا  ) Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 

ضي Auto (تلقائي)، سيظهر عد  الفتر إلعد  خر غ  عد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر مباشر).  خلا باإلعد   لقيمة 

جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع بإستثنا 
عا ضبط  . يتم  لكام يقا  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 

ضي Auto (تلقائي) عند  الفتر إلعد    (ISO سرعة) ISO Speed إلعد
. لكام قيامك بإيقا تشغيل 



٦٦HP Photosmart R707ملستخد لـ ليل 

لتلقائي) لتعر  ) AE قيا
إلعد عند تسجيل فيديو كليب.   مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

مها  لكام بإستخد ملنظر ستقو  إلعد بتحديد  منطقة من  يسمح لك هذ 
. لتعر حلسا مد 

 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١
 AE Metering (صفحة ٥٥)، قم بتحديد

لتلقائي). لتعر  (مقيا 
لفرعية AE Metering (مقيا  لقائمة    ٢

ين لز لتلقائي)، قم بإستخد  لتعر 
. يتم تطبيق  إلعد حد   لتمييز 
 Live View جلديد على شاشة إلعد 

عد  يث ميكنك مشاهد تأث كل  لقائمة،  ملوجو خلف  ملباشر)  لعر  )
. لصو على 

لقائمة  لرجو   إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
.( لصو لتقا  ) Capture

كثر: إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 
لوصفإلعد

 Average
حسابه. قم (متوسط) لتعر  ملنظر بالكامل لقيا  لكام منطقة  تستخد 

ستخد كل شئ موجو   إلعد عندما ترغب   بإستخد هذ 
. لتعر لصو بشكل متسا عند حسا 



٦٧ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لوصفإلعد
Center-
Weighte

 d

(تركيز على 
ملركز)

ملنظر لقيا  لكام مساحة كب موجو  مركز منطقة  تستخد 
لصو  جو موضو  إلعد عند  ستخد هذ  حسابه. يفضل  لتعر 
ل  ألشيا  كثر من  ملوضو  لتعر على  . سو يعتمد  إلطا سط   

ضي. الفتر إلعد  يعد هذ هو  حتيط به. 

 Spot

(موضع)
ملنظر لقيا  لكام مساحة صغ موجو  مركز منطقة  تستخد 

ملناظر   إلعد مفيد   حسابه. ميكن  يكو هذ  لتعر 
كن  فاتح جد  لصو  خللفية  عندما يكو موضو  إلضا 
لصو  ، ضع موضع  إلعد ستخد هذ  ملنظر. عند  نة بباقي  باملقا

ملنتصف لتثبيت  لز مصر ح  ضغط على  لتركيز،   سط قوسي   
لوسط.  قم بإعا تكوين  ملوجو   ملوضع  لتركيز على  لتعر 
لز مصر للنهاية. مالحظة: عند  ضغط على  ملنظر كما ترغب 

على  لنهاية  لصو   جز من  ضع  ، ميكن  يتم  إلعد ستخد هذ 
سفله.  لتعر  

 Center-Weighted ضي الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة  لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز  ملركز)، سيظهر  (تركيز على 

Live View (عر مباشر).

جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع بإستثنا 
عا  . يتم  لكام يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 
ضي  الفتر إلعد  لتلقائي)   لتعر  إلعد AE Metering (مقيا  ضبط 
. لكام ملركز) عند قيامك بإيقا تشغيل  Center-Weighted (تركيز على 
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(Adaptive Lighting) كمة ضا 
ما)  عند  ضع Panorama (بانو إلعد     مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

تسجيل فيديو كليب.
، مع  لصو ملوجو   كنة  لد لساطعة  ملناطق  إلعد بتو  يقو هذ 

لصو  ملتباينة. تبد بعض مناطق  لتباينا  ضغط  ملعتدلة  الحتفا بالتباينا 
خر كما هي. فيما يلي مثا حو كيفية قيا  فاحتة، بينما يتم تر مناطق 

: لصو ملحكمة بتحسني  إلضا 

: ملحكمة مفيد  حاال مثل هذ إلضا  تكو 
ظل س  لطلق حتتو على  و  • مناظر 

لسما لساطعة"   لبؤ  لعديد من " جو  لغائمة عند  أليا   •
لفال  لفال (لتقليل تأث  سطة  لتصوير بو ل تستخد  مل  خل  ملناظر   •

نته)  ملز
ليه  لصو بعيد جد ليصل  خللفية حيث يكو موضو  إلضا  ملناظر    •

لعا لفال 
ملحكمة)، ستحتا  إلضا  ) Adaptive Lighting مالحظة عند تشغيل

، حيث يتم معاجلة  كر لذ لصو   طو لتخزين  من  لكام  مد 
زينها. لصو قبل 

ملحكمة إلضا  ملحكمة  إلضا  مع 



٦٩ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

لكن ال يوصى به  نه،  لعا   لفال  ملحكمة مع  إلضا  ستخد  ميكنك 
ملحكمة على  إلضا  ، ال تؤثر  لعا لفال  ختالًفا عن   . لعا كبديل للفال 
قد تظهر  ببة،  لساطعة "مشوشة"   ملناطق  ، فلذلك قد تبد  لتعر عد 
لتقاطها   ضحة  مت  لليل غ  مل    خل  لتقاطها  ل يتم  لصو 

حلامل. لعا   لفال 
 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١

 Adaptive (صفحة ٥٥)، قم بتحديد
ملحكمة). إلضا  ) Lighting

 Adaptive Lighting لفرعية لقائمة    ٢
ين  لز ملحكمة)، قم بإستخد  إلضا  )

. إلعد حد  لتمييز 
فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

.( لصو لتقا  ) Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 
كثر:  إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 

لوصفإلعد
( يقا ) Off إلعد يعد هذ هو   . لصو بشكل عا لكام مبعاجلة  ستقو 

ضي. الفتر
.Low (منخفض) كثر سطوع لصو  كنة من  لد ملناطق  عل  لكام  ستقو 

.High (مرتفع) كثر شد سطوع لصو  كنة من  لد ملناطق  عل  لكام  ستقو 

)، سيظهر  يقا ) Off ضي الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر مباشر).  لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز 

جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع باستثنا 
. خر ملفعو ح يتم تغي مر 
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أللو
لصو ֲדا. على  لتقا  لذ سيتم  أللو  إلعد بالتحكم     يسمح لك هذ 
لصو  لتقا  )، سيتم  )  Sepia (ب لو ) Color عند ضبط ، ملثا سبيل 

لب لتبد قدمية  عتيقة. جا  بد
   Black & White عد ما  مالحظة مبجر قيامك بالتقا صو بإستخد 
لك  لصو بعد  عا ضبط  )، ال ميكن  )  Sepia (ب سو بيض  )

لو كاملة). ) Full Color 
 Color (صفحة ٥٥)، قم بتحديد ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١

.( لو )
)، قم  لو ) Color لفرعية لقائمة    ٢

 . إلعد حد  ين  لتمييز  لز بإستخد 
 Live جلديد على شاشة إلعد  يتم تطبيق 

لقائمة،  ملوجو خلف  ملباشر)  لعر  )View 
عد على  يث ميكنك مشاهد تأث كل 

. لصو
فق)  ضغط علىMenu/OK  (قائمة/مو  ٣

.( لصو لتقا  ) Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 
جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع بإستثنا 

عا  . يتم  لكام يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 
لو كاملة)  ) Full Color ضي الفتر إلعد    ( لو ) Color إلعد ضبط 

 . لكام عند قيامك بإيقا تشغيل 

 



٧١ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

(Saturation) لتشبع
خلاصة بك. لصو  أللو   إلعد بتحديد مد تشبع    يسمح لك هذ 

 Saturation (صفحة ٥٥)، قم بتحديد ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١
(تشبع).

لفرعية Saturation (تشبع)،  لقائمة    ٢
حد  ين  لتمييز  لز قم بإستخد 

. إلعد
فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

 Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 
.( لصو لتقا  )

: ك إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 

لوصفإلعد
 Low

لطبيعي".(منخفض) " ألنعم"  ملظهر " لصو  أللو إلعطا  يقو بتخفيف 

 Medium
ضي.(متوسط) الفتر إلعد  يعد هذ هو  أللو بشكل عا  سيتم تشبع 

 High
ل (مرتفع) لطبيعية  ملناظر  ألكثر حيوية. ميكن لصو  ملوجو  منظر  أللو  ي 

قًة   كثر  ا  ستخد  تشبع مرتفع إلنشا  لطلق  و  يتم لتقاطها  
كثر برتقالًيا. غر  +

-

ضي Medium (متوسط)،  الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر  لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز  سيظهر 

مباشر). 
جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع بإستثنا 

عا  . يتم  لكام يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 
ضي Medium (متوسط)  الفتر إلعد  إلعد Saturation (تشبع)   ضبط 

. لكام عند قيامك بإيقا تشغيل 
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(Sharpness) حلد
إلعد عند تسجيل فيديو كليب.   مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

خلاصة بك. لصو  لدقيقة   حلد للتفاصيل  إلعد بضبط مد  يسمح لك هذ 
 Sharpness (صفحة ٥٥)، قم بتحديد ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١

.( حلد )
 ،( حلد ) Sharpness لفرعية لقائمة    ٢

حد  ين  لتمييز  لز قم بإستخد 
 . إلعد

فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
 Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 

.( لصو لتقا  )
: ك إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 

لوصفإلعد
 Low

حلبو (منخفض) قل من  نعم، مع مقد  لصو  ملوجو   حلو  ستكو 
لشخصية   لصو  إلعد اللتقا  ستخد هذ  لتشويش). ميكنك  )

كثر طبيعًة. ألنعم   حلو 
 Medium
يعد هذ هو (متوسط) ية.  لصو ستكو  حد عا ملوجو   حلو   

ضي. الفتر إلعد 
 High
إلعد (مرتفع) . قد يكو هذ  ضوح كثر  لصو  ملوجو   حلو  ستكو 

لصو  لكن ستتضمن  لطلق،  و  ملوجو   لطبيعية  مفيد  للمناظر 
لتشويش). حلبو (  ملزيد من  +

-

ضي Medium (متوسط)،  الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر  لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز  سيظهر 

مباشر).
جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع بإستثنا 

عا  . يتم  لكام يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 
ضي Medium (متوسط)  الفتر إلعد    ( حلد )Sharpness  إلعد ضبط 

. لكام عند قيامك بإيقا تشغيل 
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(Contrast) لتباين
أللو  لذ سيكو موجو بني  لتباين  إلعد بالتحكم  مقد    يسمح لك هذ 
ل ستكو  لتفاصيل  لك مقد  لتقاطها، مبا   ل مت  لصو  لفاحتة   كنة  لد

. لصو خل  لظل  لضو  ملوجو   ملناطق  موجو  
 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١

لتباين). ) Contrast (صفحة ٥٥)، قم بتحديد
لتباين)، قم  ) Contrast لفرعية لقائمة    ٢

 . إلعد حد  ين  لتمييز  لز بإستخد 
فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

 Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 
.( لصو لتقا  )

: ك إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 
لوصفإلعد

 Low
لفاحتة (منخفض) كنة  لد أللو  قل. ستكو  سيكو للصو مد تباين 

كثر  ، كما تكو هنا تفاصيل  ضوح قل  لصو  ملوجو  
. لصو خل  لظل  لضو  موجو  

 Medium
ضي.(متوسط) الفتر إلعد  يعد هذ هو   . سيكو للصو مد تباين عا
 High
لفاحتة (مرتفع) كنة  لد أللو  كثر. ستكو  سيكو للصو مد تباين 

قّل  ، كما تكو هنا تفاصيل  ضوح كثر  لصو  ملوجو  
. لصو خل  لظل  لضو  موجو   +

-

ضي Medium (متوسط)،  الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر  لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز  سيظهر 

مباشر).
جلديد سا  إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع بإستثنا 

عا  . يتم  لكام يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر 
ضي Medium (متوسط) عند  الفتر إلعد  إلعد Contrast (تباين)   ضبط 

. لكام قيامك بإيقا تشغيل 
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(AE Bracketing) AE  لقوسني ضع  
ما). لوضع Panorama (بانو إلعد     مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

، مع ضبط كل صو  قيمة تعر  إلعد بالتقا ثال صو يسمح لك هذ 
ضع  قوسني  ) AE Bracketing عد حد  تلفة. عند قيامك بتحديد 
لعا (قيمة  أل بالتعر  لصو  لكام بالتقا  لتلقائي)، ستقو  لتعر 

ملوجو  لسالبة  لتعر (-)  قل بقيمة  لتعر 0)، متبوعة بصو  تعر 
ملوجو   ملوجبة  لتعر (+)  ك بقيمة  خ صو  تعر   ، إلعد  
لز  حد فقط على  لثال بضغطة  لكامل للقطا  لتسلسل  لتقا  . يتم  إلعد

لتلقائي) عندما  لتعر  ضع  قوسني  ) AE Bracketing ستخد  . مصر
للقطا للحصو على  لتعر إلحد  يا  لتعر  لة تقليل  ا ترغب  

. فضل تعر للصو
ضع  ) AE Bracketing إلعد لفال عند حتديد  مالحظة ُيسمح باستخد 
لصو  لفتر بني كل صو من  لكن ستكو  لتلقائي)  لتعر   قوسني 
. لفال عا شحن  طو نتيجًة   لثال  للقطا  ملوجو  تسلسل 

 AE Bracketing يتم جتاهل ،( ندفا ) Burst لوضع مالحظة  قمت بتحديد 
ستخد  كذلك، عند  لتلقائي).  لتعر  ضع  قوسني  )

لتلقائي) مع ضبط  لتعر  ضع  قوسني  ) AE Bracketing
إلعد  لذ – لقطتني)، يتم جتاهل  ملؤقت  ) Self-Timer - 2 Shots

لوضع  يتم معاملته مثل  Self-Timer - 2 Shots (مؤقت  – لقطتني) 
حد لثال لقطا فقط). لتقا تسلسل  ) (يتم  Self-Timer (مؤقت 

 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١
 AE Bracketing (صفحة ٥٥)، قم بتحديد

لتلقائي). لتعر  ضع  قوسني  )
ضع  ) AE Bracketing لفرعية لقائمة    ٢

ين  لز لتلقائي)، قم بإستخد  لتعر   قوسني 
. إلعد حد   لتمييز 

فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
.( لصو لتقا  ) Capture لقائمة لرجو   إلعد  حلفظ 
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ضغط  تلف،  ، بينما تكو كل صو  مد تعر  ٤ اللتقا ثال صو
لثال لقطا  لتقا تسلسل  لنهاية. يتم  لز مصر ح  لبساطة على  بكل 
كر  لز مصر ، طاملا  تكو هنا مساحة كافية   حد على  بضغطة 
لكام  ل  . تأكد من  لثال لصو  خلاصة بالكام لتخزين  ملؤقت  لتخزين 

، تظهر كل  لثال لصو  لتقا  . بعد  لثال لصو  لتقا  بثبا ح يتم 
. لصو صو بشكل فر على شاشة عر 

: ك إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 

لوصفإلعد
( يقا ) Off لتعر ضع  قوسني  ) AE bracketing لكام لن تستخد 

لتلقائي).
لتعر 0)، 0.3-/+ لعا (قيمة  أل بالتعر  لصو  لكام بالتقا  ستقو 

خ صو   قل بقيمة تعر 0.3–،  متبوعة بصو  تعر 
. +0.3 ك بقيمة تعر تعر 

لتعر 0)، 0.7-/+ لعا (قيمة  أل بالتعر  لصو  لكام بالتقا  ستقو 
خ صو   قل بقيمة تعر 0.7–،  متبوعة بصو  تعر 

ك بقيمة تعر 0.7+. تعر 

لتعر 0)، 1.0-/+ لعا (قيمة  أل بالتعر  لصو  لكام بالتقا  ستقو 
خ صو   قل بقيمة تعر 1.0–،  متبوعة بصو  تعر 

ك بقيمة تعر 1.0+.  تعر 
)، سيظهر  يقا ) Off ضي الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر مباشر). لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز 

إلعد  ضعي) (صفحة ٥٢)، يظّل  ) My Mode لوضع مالحظة بإستثنا 
يقا تشغيل  خر  ح يتم  ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا 

ضع  قوسني  ) AE Bracketing  إلعد عا ضبط  . يتم  لكام
) عند قيامك بإيقا  يقا ) Off ضي الفتر إلعد  لتلقائي)   لتعر 

. لكام تشغيل 
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(Date & Time Imprint) لوقت يخ  لتا ختم 
ما)  عند  ضع Panorama (بانو إلعد     مالحظة ال يتم تطبيق هذ 

تسجيل فيديو كليب.
لتقا  لذ مت فيهما  لوقت  يخ  لتا يخ   لتا ما  إلعد بطباعة  يقو هذ 

عد  ٍ من  . مبجر حتديد أل لصو ليسر من  لسفلية  ية  لز لصو  
يخ  لتا يخ   لتا لوقت)، سيتم طباعة  يخ  لتا Date & Time Imprint (ختم 
ل  لصو  ليس على  لتقاطها،  ل سيتم  لالحقة  لثابتة  لصو  لوقت على كافة 

. لتقاطها مسبق مت 
يخ  لتا ) Date Only إلعد ما  لتقاطك لصو باستخد  مالحظة مبجر 

يخ  لتا لة  لك  لوقت)، ال ميكن بعد  يخ  لتا ) Date & Time  (فقط
لصو .  لذ مت طباعته على  لوقت  يخ  لتا  

ملوجو   ير)  خليا Rotate (تد لصو باستخد  ير  مالحظة  قمت بتد
يخ   لتا ير  لتشغيل) (صفحة ٨٦)، سيتم كذلك تد ) Playback قائمة

. لصو لوقت مع  يخ  لتا
 ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة   ١

(صفحة ٥٥)، قم بتحديد
لوقت). يخ  لتا ) Date & Time 

 Date & Time Imprint لفرعية لقائمة    ٢
ين  لز لوقت)، قم بإستخد  يخ  لتا (ختم 

. إلعد حد   لتمييز 
لقائمة  لرجو   إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو   ٣

.( لصو لتقا  ) Capture 



٧٧ تسجيل فيديو كليب لتقا صو  لفصل ٢: 

: ك إلعد بتفصيل  لتا على توضيح  جلد  يساعد 
لوصفإلعد

( يقا ) Off. لصو قت على  يخ  يخ  تا لكام بطباعة تا لن تقو 
Date Only
يخ فقط) ليسر (تا لسفلية  ية  لز ئم   يخ بشكل  لتا لطابعة بطباعة  ستقو 

. لصو من 

 Date & Time
قت) يخ  لسفلية (تا ية  لز ئم   لوقت بشكل  يخ  لتا لطابعة بطباعة  ستقو 

. لصو ليم من 

)، سيظهر  يقا ) Off ضي الفتر إلعد  خر غ  عد  جلديد  إلعد   كا 
لشاشة Live View (عر مباشر). لسابق)   جلد  خلا باإلعد (  لرمز 

، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 
. لكام بإيقا تشغيل 
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٧٩ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

لفصل ٣: 
لفيديو كليب لصو  ستعر 

ملوجو   لفيديو كليب  لصو  ستخد Playback (تشغيل) الستعر  ميكنك 
ستخد  لصو  Playback (تشغيل)، ميكنك  ستعر  . عند  لكام  

ل  لتالية  ملر  ل تريد طباعتها تلقائي   لثابتة  لصو  لز طباعة  لتحديد 
 HP ها كمبيوتر  بأ طابعة من طابعا لكام مباشر  تقو فيها بتوصيل 

لصو للطباعة صفحة  جع حتديد  فقة.  ملتو  PictBridge  Photosmart
ستخد   يض  لوضع Playback (تشغيل)، ميكنك  جو   ثنا   .٨٣

لصو ح تتمكن من مشاهدִדا  ،  لتكب  /تصغ لعر صو مصغر تكب
تكب  ملصغر صفحة ٨٤  لصو  جع عر   . لكام قر على  بشكل 

لصو صفحة ٨٥.
لصو   ذ  لتشغيل)  ) Playback لك، تسمح لك قائمة باإلضافة  
لصو  لعيو   ر من  أل للو  لة  ، مثل  لصو لفيديو كليب،  معاجلة 

حلصو على HP Image Advice (حتليل للصو يتضمن  ح   ، لصو ير  تد
ثنا  لك، أل مشكلة قد حتد  ما   لتعر ،   مشاكل تتعلق بالتركيز 

لتشغيل)  ) Playback ستخد قائمة جع  ملزيد،  ). للقيا بذلك  لصو لتقا 
صفحة ٨٦.
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لتشغيل ستخد 
  Playback (تشغيل)  لتنشيط Playback لز ضغط على   ١  
لتقاطه حديث     لذ مت  لفيديو كليب  لصو    (تشغيل). تظهر 

. لصو ضه على شاشة عر  ستعر  
ضغط   لفيديو كليب.  لصو  ين  للتمرير خال  لز ستخد   ٢

. سر ين  للتمرير بشكل  لز ٍ من   باستمر على 
لفيديو كليب  تلقائي  لثابتة  ملرفق بالصو  لصو   لكليب  مالحظة يتم تشغيل 

أل للفيديو كليب ملد ثانيتني. ميكنك  لصو  لثابتة   لصو  بعد عر 
لضغط على  سطة  لصو بو خلا بالتشغيل  لصو  ضبط مستو 

. ين  لز
لفيديو كليب،  لصو  ستعر  لصو بعد  ٣ إليقا شاشة عر 

. خر لز Playback (تشغيل)  مر  ضغط على 
ضافية  يض معلوما  لصو  ثنا  Playback (تشغيل)، ُتظهر شاشة عر 

. ملعلوما لتا هذ  جلد  يوضح  حو كل صو  فيديو كليب. 
١ ٢

٣

٤
٥

٦٨ ٧



٨١ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

لوصفلرمز#
١. لكام ية   ختيا كر  يتم عرضه فقط عند تثبيت بطاقة 
حلا ٢ لرمز  ية (يعتمد  لبطا ستخد  ية عند  لبطا • مستو طاقة 

ية  لبطا جع مقيا   , لكام ية  لظاهر على حالة بطا
صفحة ١٦٦).

 HP قاعد  HP AC و طاقة ستخد  • طاقة AC عند 
ية. الختيا  Photosmart R-series

لـPlayback (تشغيل) ٣ خولك   ُيعر   بضع ثو عند 
لفيديو كليب  لصو   مكانية قيامك بالتمرير خال  ليش  

. أل  باستخد 
ا  ثال جها ٤3 سا لصو ليتم  نه قد مت حتديد هذ  يش  

 HP ستخد لفصل ٤:  جع  ) HP Instant Share باستخد
Instant Share صفحة ٩٧).

جع ٥2 لصو ليتم طباعة نسختني منها ( نه قد مت حتديد هذ  يش  
لصو للطباعة صفحة ٨٣). حتديد 

٦ 17 of
43

لصو  ا عد  لفيديو كليب من  لصو   يعر عد هذ 
. كر لذ ملحز   لفيديو كليب 

٧0:29

 

لفيديو كليب. لصو   ذ  لتسجيل  • يعر فتر 
. لصو فا كليب صو ֲדذ  • يش  

• يش   هذ فيديو كليب.

مي ٨ لبانو لتسلسل  لثانية   لصو  لصو هي  يش   هذ 
 Panorama اللتقا ضع  لتقاطها باستخد  ل مت  للصو 

ما). (بانو
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لصو ا عد  شاشة ملّخص 
ثنا عر  لز         عند قيامك بالضغط على 
لصو  ، تظهر شاشة تعر عد  خر صو

ملتبقية. يتم عر  لصو  عد  لتقاطها،  ل مت 
ملحد  لصو  ا عد  ل تش   لعد 
   HP Instant Shareلـ للطباعة  
يتم عر  لشاشة،  ليسر من  لعلوية  ية  لز

مستو طاقة   (SD لرمز ية  حالة تثبيتها ( الختيا كر  لذ خلاصة ببطاقة  لرمو 
لشاشة. ليم من  لعلوية  ية  لز ية   لبطا



٨٣ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

لصو للطباعة حتديد 
لكام بضبط عد نسخ  خللفي من  جلز  ملوجو   لز طباعة       يسمح لك 
لكام  ل تقو فيها بتوصيل  لتالية  ملر  ل تريد طباعتها تلقائي   لثابتة  لصو 

 HP Photosmart لطر فقة من  خلا بك  أل طابعا متو لكمبيوتر  ها 
 PictBridge بشكل مباشر.

سطة  مي للطباعة بو لبانو لتسلسل  ية   لفر لصو  مالحظة ميكنك فقط حتديد 
لتسلسل  ملوجو   لصو  لز طباعة. ح  قمت بتحديد كافة 

ية  لفر لصو  لطباعة، سيتم طباعة  مي بشكل فر باستخد   لبانو
خلا  لكمبيوتر  ها  لكام  ل تقو فيها بتوصيل  لتالية  ملر  فقط  

جع  لك،  مي كامل للصو بدًال من  بك  بالطابعة. لطباعة تسلسل بانو
ما صفحة ١١١. لبانو طباعة 

ضة على  قت تشاهد فيه صو ثابتة معر لز طباعة     ستخد  ميكنك 
ثنا Playback (تشغيل)،  عند قيامك بالوصو  ، مثل  لصو شاشة عر 

.HP Instant Share ألساسية  قائمة لـقائمة Playback (تشغيل) 
: ملباشر لتحديد صو ثابتة للطباعة 

 . لز طباعة  ضغط على   ١
ل  لنسخ  ين  لضبط عد  لز ستخد   ٢
لنسخ  ألقصى لعد  حلد  تريد طباعتها. يكو 

لطابعة  مع  مز  هو ٩٩ نسخة. يظهر 
ية  لز لذ قمت بضبطه   لنسخ  عد 

 . لصو ليم من  لسفلية 
ها  لكام  ل تقو فيها بتوصيل  لتالية  ملر   

لفصل  جع  ). ل قمت بضبطها تلقائي لصو  لطابعة، سيتم طباعة  لكمبيوتر  
طباعتها صفحة ١٠٩). لصو  ٥: نقل 
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ملصغر لصو  عر 
لصو  ل قمت بالتقاطها  لثابتة  لصو  ملصغر بعر  لصو    يسمح لك عر 
لذ قمت بتسجيله مرتبة  مصفوفة مكونة من ٩ صو  لفيديو كليب  أل من 

أل للفيديو كليب لكل شاشة. لصو  مصغر 
 . ما على حد لبانو ، يتم عر كل صو   ملصغر لصو  مالحظة  عر 

ما  لبانو جع معاينة   ، لكامل للصو مي  لبانو لتسلسل  ملعاينة 
صفحة ٩٦.

 Playback لوضع جو   ثنا   ١
ضغط على صو  (تشغيل)، (صفحة ٨٠)، 
ملوجو   ( لتصغ  ، (مثل  مصغر 

لصو  . يظهر عر  /تصغ على  تكب
صو   ملصغر يتضمن ح ٩ صو 

يط   . لصو لفيديو كليب على شاشة عر 
لفيديو كليب  لصو   صفر بإطا  حد 

. حلا
لتالية. لسابقة   ملصغر  لصو  فقي   ين  للتمرير  لز ستخد   ٢

على  ملوجو  ملصغر  لصو  ي   ين  للتمرير عمو لز ضغط على   ٣
سفلها بشكل مباشر.  حلالية   ملصغر  لصو 

ملصغر  لصو  ا عر  فق) إل لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٤
حلا  لفيديو كليب  لصو   لرجو  Playback (تشغيل). يتم عر 
لكامل  ) بالعر  ملصغر لصو  ألصفر  عر  حلد  لذ كا ُمحاًطا   )

. خر لصو مر   شاشة عر 
نه قد  مز HP Instant Share  على  ، يد  سفل كل صو مصغر  

مز  كثر، يد  حد    HP Instant Share لثابتة لوجهة لصو  مت حتديد 
ما     لبانو مز  يش  نه قد مت حتديدها للطباعة،  لطابعة  على 

ا فيديو كليب،  لفيديو  على  مز  يد  مي،  لصو جز من تسلسل بانو
لثابتة. لصو  فا كليب صو ֲדذ  لصو  على  مز  يد 



٨٥ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

لصو تكب 
لفيديو كليب.  ال تعمل مع  لثابتة،  لصو  مليز فقط على     مالحظة تعمل هذ 
لصو  ال تقو بتغي  لصو فقط؛  مليز لعر  كذلك، ُتستخد هذ 

ئم. بشكل 
 Playback لوضع جو   ثنا   ١

ضغط على تكب  (تشغيل)، (صفحة ٨٠)، 
ملوجو على    ( ، (مثل تكب 
لصو  . يتم تلقائيا تكب  /تصغ تكب

جلز  ضة حالي  مبقد 2x. يتم عر  ملعر
سهم،  بع  ملك مع  لصو  سط من  أل

. ملك لصو  لتنقل   نه بإمكانك  ل تش  
. ملك لصو  ين   للتنقل   لز ستخد   ٢

. لتصغ تصغ  للتكب   ستخد تكب    ٣
لرجو   لتكب  ا عر  فق) إل لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٤

لكامل على شاشة  حلالية بالعر  لصو  Playback (تشغيل). يتم عر 
. خر لصو مر  عر 
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لتشغيل) ) Playback ستخد قائمة
لفيديو كليب،   لثابتة   لصو  ذ    تسمح لك قائمة Playback (تشغيل) 

كر  لذ ،  بطاقة  خلية للكام لد كر  لذ ،  ִדيئة تنسيق  لصو لغا حذ 
لك،  لثابتة. باإلضافة   لصو  لعيو من  ر من  أل للو  لة  ية,  الختيا

جه مشكال  ل تو حلصو على HP Image Advice (حتليل للصو  ميكنك 
مها  ل قمت باستخد إلعد  عر كافة   ،( هكذ لتعر  خاصة بالتركيز 

فاقه  تسجيل كليب صو ليتم  عند قيامك بالتقا صو  فيديو كليب، 
. مي للصو لبانو لتسلسل  معاينة   ، لصو ير  تد  ، بصو

 Menu/OK لز ضغط على  ١ لعر قائمة Playback (تشغيل)، 
ضع  جو  Playback (تشغيل).   تكن   ثنا  فق)  (قائمة/مو

ًال،  لز Playback (تشغيل)   ضغط على  Playback (تشغيل) حاليً، 
فق). لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   

لضغط على  سطة  مه بو ستخد لذ تريد  لفيديو كليب  لصو   نتقل    ٢
لصو  لعديد من  إلجر على  لك  تسهيل تنفيذ نفس  . يؤ  ين  لز

لفيديو كليب. لصو   لعديد من  لفيديو كليب، مثل حذ   
ملوجو   ين  لتمييز خيا قائمة Playback (تشغيل)  لز ستخد   ٣

لز  . حد خيا مميز بالضغط على  لصو ليسا من شاشة عر 
فق). يتم شر كل خيا من خيا قائمة  Menu/OK (قائمة/مو

لقسم. Playback (تشغيل) الحق  هذ 

لتشغيل). بعد  ) Playback ا قائمة لعديد إل لطر  حد  ستخد   ٤
 ، ،  قر عد تغي  شي لتشغيل) مباشر ) Playback خولك قائمة

خر للخر من  فق) مر  ضغط ببساطة على Menu/OK (قائمة/مو
لتنقل   لتشغيل) ، ميكنك  ) Playback مك لـقائمة ستخد لقائمة. بعد 
على شاشة عر  ملوجو   ئم  لقو سطة عالما تبويب  خر بو قائمة 

لضغط على    ( خليا Exit (خر يض حتديد  . ميكنك  لصو
لرجو  Playback (تشغيل)،  فق).    Menu/OK (قائمة/مو

ملوجو   ملناسب  لز  ضغط على   ، لكام خر من حاال  لتبديل حلالة   
. لكام خللفية من  جلهة 



٨٧ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

يوضح  لتشغيل)  ) Playback لتا كل خيا من خيا قائمة جلد  ُيلخص 
ثنا  ليم من كل صو  فيديو كليب  لسفلية  ية  لز ملوجو   ملعلوما 

لتشغيل). ) Playback عر قائمة

لوصفلرمز#
لفيديو ١ لصو   حذ – يقد قائمة فرعية متكنك من حذ 

حذ   ، لكامل للصو مي  لبانو لتسلسل  حذ   ، كليب هذ
خلية   لد كر  لتنسيق للذ ִדيئة  لفيديو كليب،  لصو  كافة 
 , حلذ جع  ) . لصو لغا حذ  ية،  الختيا كر  لذ بطاقة 

صفحة ٨٩).

لذ ٢ ر  أل للو  لعيو – يصحح تأث  حلمر من  للو  لة 
لة  جع  لثابتة. ( لصو  ملوجو   ألشخا  يظهر  عيو 

, صفحة ٩١). لعيو حلمر من  للو 

لثابتة ١:شاشة فيديو كليب ١: لصو  شاشة 

شاشة فيديو كليب ٢:

١
٢٣٤
٥

٦
٧٨

٩

١٢
١٣
١٤
١٥

١٠ ١١ ١٦
لثابتة ٢: لصو  شاشة 
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لوصفلرمز#
جه مشكال خاصة ٣ ل تو نصائح للصو – يوفر حتليًال للصو 

لك. كما يوفر توصيا حو كيفية  ما    ، لتعر بالتركيز 
جع نصائح للصو صفحة  ملستقبل. ( ملماثلة   لصو  حتسني 

.(٩٢
ل ٤ إلعد  لصو – يسمح لك بعر كافة  معلوما 

لصو  جع معلوما  ) . لصو لتقا هذ  مها عند  ستخد مت 
صفحة ٩٢).

لثابتة. ٥ لصو  فاقه ֲדذ  تسجيل صو – يسجل كليب صو إل
جع تسجيل صو صفحة ٩٤). )

ضة حالي مبقد ٩٠ ٦ ملعر لثابتة  لصو  ير  ير – يقو بتد لتد
ير صفحة ٩٥). لتد جع  لساعة. ( جتا عقا  جة  

قة منخفضة مت جتميعها من ٧ ما – يعر صو   لبانو معاينة 
ما صفحة ٩٥).  لبانو جع معاينة  ) . ملحد حالي ما  لبانو

لتشغيل).٨ ) Playback خلر – يقو باخلر من قائمة

٩ 5MP       لذ مت  ( لصو عد Image Quality (جو  يعر 
،  ال يعر شي  كا كليب  لصو مه اللتقا هذ  ستخد

لصو صفحة ٥٨). جع جو  ) . صو
١٠0:29

 
لصو كليب صو ، مع عر فتر  فق ֲדذ  يكو مرئي  ُ

لرمز. لصو  يسا  لكليب 
١١14 of 43 لصو ا عد  لفيديو كليب من  لصو   قم هذ  يعر 

كر  لذ خلية  بطاقة  لد كر  لذ ملوجو   لفيديو كليب 
ية. الختيا

i



٨٩ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

لوصفلرمز#
مي ١٢ لبانو لتسلسل  لثانية   لصو  لصو هي  يش   هذ 

جع  ما. ( اللتقا بانو ضع  لتقاطها باستخد  ل مت  للصو 
ما صفحة ٤٩). لوضع بانو ستخد 

ا  ثال جها 3   ١٣ سا لصو ليتم  نه قد مت حتديد هذ  يش  
 HP ستخد لفصل ٤:  جع  ) .HP Instant Share باستخد

Instant Share صفحة ٩٧).

لصو  تسجيل هذ 2   ١٤ لتقا هذ  لذ مت فيه  يخ  لتا يعر 
. لصو لكليب 

١٥3/15/
2004

لصو  تسجيل هذ  لتقا هذ  لذ مت فيه  يخ  لتا يعر 
. لصو لكليب 

١٦ 0:37
 

لفيديو كليب   يكو مرئي  كا فيديو كليب، مع عر فتر 
لرمز. يسا 

(Delete) حلذ
لتشغيل) (صفحة ٨٦)،  ) Playback قائمة  

لقائمة  ) ، يتم عر  عند حتديد Delete (حذ
لفرعية  لقائمة  ). توفر  لفرعية Delete (حذ

لتالية: خليا   ( Delete (حذ

جاعك  ألمر) - يقو بإ لغا  ) Cancel •
لتشغيل)  حذ  ) Playback قائمة 

. لصو
لفيديو كليب  لصو   ذ  حلالية) - يقو  لصو  ) This Image •

. ملعر حالي
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مي، يتم حذ كافة  لبانو لتسلسل  سط  حد من  مالحظة عند حذ لقطة 
لصو  تعت هذ  مي.  لبانو لتسلسل  ما، مما يؤ  قطع  لبانو عالما 
ما   لبانو ية  ذ صو من بد لكن،  قمت   . آل صو ثابتة مفر

مي . لبانو الحتفا بالتسلسل  ألقل، فيتم  تا على  يتبقى صو ايتها، 
ذ كافة  لكامل)- مي  لبانو لتسلسل  ) Entire Panorama Sequence •

ما. لبانو ملقترنة بالتسلسل  لصو 
/على  كر لذ لصو (  • All Images (in Memory/on Card) (كافة 

كر  لذ ما   ملوجو  لفيديو كليب  لصو  ذ كافة  لبطاقة)) - 
. لكام ملثبتة   ية  الختيا كر  لذ خلية،   بطاقة  لد

ذ كافة  لبطاقة)) -  / كر لذ • Format (Memory/Card) (ִדيئه (
خلية  على بطاقة  لد كر  لذ ملوجو   مللفا  لفيديو كليب،   ، لصو

. كر لذ خلية  بطاقة  لد كر  لذ ية،  يقو بتهيئة  الختيا كر  لذ
خر صو مت حذفها. ) - يستر  ألخ حلذ  لغا  ) Undelete Last •

مي  لبانو لتسلسل  لك  ، مبا   خر عملية حذ ستر  مالحظة ميكنك فقط 
لكام  يقا   ، ملثا ، على سبيل  خر عك  عملية  لكامل. مبجر شر

ال ميكن  ئمة،  ل قمت ֲדا  حلذ  ، فتكو عملية  خر لتقا صو   
. لصو ستر 

 Delete All Images عملية ( لغا حذ ) Undelete كذلك، ال ميكنك
.( لصو (حذ كافة 

 Menu/OK لز ضغط على    ، خليا حد  ين  لتمييز  لز ستخد 
. فق) لتحديد (قائمة/مو



٩١ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

(Remove Red Eyes) لعيو ر من  أل للو  لة 
لتقاطها مع  ل مت  لثابتة  لقائمة هذ متاح فقط للصو   مالحظة يكو خيا 

. لفال ستخد 
 Remove Red لتشغيل) (صفحة ٨٦)، عند حتديد ) Playback قائمة 

لصو  لفو  معاجلة  لكام على  )، تبد  لعيو ر من  أل للو  لة  ) Eyes
لة  . تستغر عملية  لصو ملوجو   ضيع  ملو ر من  أل للو  لة  لثابتة إل
ل مت تصحيحها، مع  لصو  ملعاجلة، تعر  متا  . بعد  ر بضع ثو أل للو 
ل حتتو ثالثة  ر)،  أل للو  لة  ) Remove Red Eyes لفرعية لقائمة 

: خيا
حلمر  خلاصة للعيو  لتغي  فظ  -( لتغ • Save Changes (حفظ 

لتشغيل). ) Playback يرجع  قائمة
هي تتضمن مربعا  لصو  )-يعر  لتغي • View Changes (عر 

. ميكنك تكب  حلمر لعيو  ل مت تصحيحها من  ألجز  خضر حو 
 Remove للرجو  قائمة . لعر هذ لصو  طريقة  لتنقل   لصو 

 Menu/OK لز ضغط على   ،( لعيو ر من  أل للو  لة  ) Red Eyes
فق). (قائمة/مو

لتشغيل)  حفظ  ) Playback ألمر)-ُيرجعك  قائمة لغا  ) Cancel •
. ر للعيو أل للو  تغ 
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(Image Advice) نصائح للصو
ل مت نسخها   لقائمة هذ للفيديو كليب  للصو   مالحظة ال يتوفر خيا 

. لكام
 Image لتشغيل) ، (صفحة ٨٦)، عند قيامك بتحديد ) Playback قائمة 
ث عن  مشاكل  لصو  لكام بفحص  )، تقو  Advice (نصائح للصو

لك. ما    ، لتعر تتعلق بالتركيز، 
جو  مشاكل، يظهر حتليل على شاشة   حالة 
ملوصى  حلل  سببها,  ملشكلة،  لصو يسر  عر 

ملستقبل، كما هو  لتقاطها   ل سيتم  به للصو 
 Image ملثا هنا.  حالة عثو موضح  شاشة 
كثر من مشكلة  ) على  Advice (نصائح للصو
ً؛  كثر مشكلتني خطو ، سيتم عر  لصو مع 

حد من كل فئة. مشكلة 
 Menu/OK ضغط على  ،( ا شاشة Image Advice (نصائح للصو إل

فق). (قائمة/مو

(Image Info) لصو معلوما 
 Image لتشغيل)، (صفحة ٨٦)، عند قيامك بتحديد ) Playback قائمة  

 .( لصو )، يتم عر شاشة Image Info (معلوما  لصو Info (معلوما 
لصو   لتقا  مها عند  ستخد ل مت  إلعد  لشاشة كافة  تعر هذ 

. ملعر حالي لفيديو كليب 
ل يتم عرضها لكل صو عند قيامك بتحديد  ملعلوما  لتا  جلد  يوضح 

.( لصو خيا Image Info (معلوما 



٩٣ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

لسفلية  ية  لز ين   خر ثال صفو موجو ملوجو   ملعلوما  مالحظة 
ها  عر  قائمة  ل يتم توف ملعلوما  لصو هي نفس  ليم من 

. خلاصة بالصو لتشغيل)  ) Playback

لوصف#
ضي (Action (حركة)، Landscape (منظر طبيعي)، ١ فتر لتقا غ  ضع 

 ،( Portrait (صو شخصية)، Beach/Snow (شاطئ/ثلج)، Sunset (غر

 Document ،(ما ملنفذ)، Panorama (بانو لوية  ) Aperture Priority

ضعي)) ) My Mode ،(مستند)
٢ Flash On ،( ر ضي (Red-Eye (عيو  فتر ) غ  عد Flash (فال

عد  لليل))  ) Night ،( لفال يقا تشغيل  ) Flash Off ،( لفال (تشغيل 
اية)،  )، Infinity (ما ال  ضي (Macro (ماكر فتر Focus (تركيز) غ 

(( Manual Focus (تركيز يد

ضية٣ الفتر ) غ  لصو لتقا  ) Capture عد قائمة كافة 
٤( لتعر عد EV Compensation (تعويض قيمة   ، ملصر سرعة   ،F عد
٥(ISO سرعة) ISO Speed عد

لكام ية   ختيا كر  يتم عرضه فقط عند تثبيت بطاقة 

١
٢
٣
٤
٥

٧
٨

٦

٦
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لوصف#
كر ٧ لذ خلية   بطاقة  لد كر  لذ ملوجو   خلا بالصو  مللف  سم 

ية الختيا
كر ٨ لذ خلية   بطاقة  لد كر  لذ ملوجو   خلا بالصو  مللف  حجم 

ية الختيا



٩٥ لفيديو كليب لصو  ستعر  لفصل ٣: 

(Record Audio) تسجيل صو
لقائمة هذ للفيديو كليب.   مالحظة ال يتوفر خيا 

لتسجيل كليب صو لصو ثابتة ال حتتو بعد على كليب صو مرفق ֲדا:
 Record Audio لتشغيل) (صفحة ٨٦)، حد ) Playback ١  قائمة
لصو مباشر بعد قيامك بتحديد خيا  لتسجيل  ). يبد  (تسجيل صو

لتسجيل.  ثنا  ملنقضي  لوقت  عد  مليكرفو   مز  . يتم عر  لقائمة هذ
ال سيستمر  فق)؛  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو لتسجيل،  ٢ إليقا 
لتسجيل، ترجع  . عند توقف  لكام كر  لتسجيل ح تنفذ  لصو  

لتشغيل). ) Playback لشاشة  قائمة
ملفر بتسلسل، لكن ال  مية  لبانو لصو بالصو  لكليب  فا  مالحظة ميكن 

مي مت جتميعه. فاقه بآخر ملف بانو يتم 
ضة حالي على كليب صو مرفق ֲדا، عند قيامك  ملعر لصو  حتو   حالة 

 Record لفرعية لقائمة  )، يتم عر  بتحديد Record Audio (تسجيل صو
 Record Audio لفرعية لقائمة  لك. حتتو  ) بدًال من  Audio (تسجيل صو

: ) عد خيا (تسجيل صو
لصو  تفظ بالكليب  —( حلا الحتفا بالكليب  ) Keep Current Clip •

لتشغيل). ) Playback يرجع  قائمة حلا 
، مع  لصو • Record New Clip (تسجيل كليب جديد)—يبد  تسجيل 

لسابق. لصو  لكليب  ستبد 
يرجع   حلا  لصو  لكليب  ذ  • Delete Clip (حذ كليب)—

لتشغيل). ) Playback قائمة
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(Rotate) ير لتد
لقائمة هذ للفيديو كليب.   مالحظة ال يتوفر خيا 

ير)،  لتشغيل) ، (صفحة ٨٦)، عند حتديد Rotate (تد ) Playback قائمة 
لساعة.  جتا عقا  جة   ضة حالي مبقد ٩٠  ملعر لصو  ير  يتم تلقائي تد
 Rotate جلديد. ميكنك حتديد يتم حفظها بوضعبتها  لصو  لك عر  يتم بعد 

. لذ تريد لصو  ضعية  حلاجة للحصو على  ير) عد مر حسب  لتد )

ما لبانو معاينة 
ما. لبانو ملوجو   لقائمة هذ فقط للصو    مالحظة يتوفر خيا 

قة منخفضة مت  ما) صو   لبانو تعر Preview Panorama (معاينة 
. مي للصو لبانو لتسلسل  جتميعها من 

مي  لبانو لتسلسل  ملوجو   لصو  حد  ين  للتمرير   لز ستخد   ١
. للصو

 Preview لتشغيل)، (صفحة ٨٦)، حد ) Playback ٢  قائمة
ما). لبانو Panorama (معاينة 

أليسر  ألمين  جلانبني  يتم ظهو  ًال،  مي  لبانو لتسلسل  يتم عر مركز 
ين  للتمرير   لز ستخد  لشاشة.  سطة حد  لتسلسل مقطوعني بو من 

ضغط  لكامل.  مي  لبانو لتسلسل  أليسر الستعر  ألمين  لصو  جان 
 Preview Panorama خليا فق) للخر من  على Menu/OK (قائمة/مو

لتشغيل). ) Playback لرجو  قائمة ما)  لبانو (معاينة 



٩٧ HP Instant Share ستخد لفصل ٤: 

لفصل ٤: 
HP Instant Share ستخد

ئعة تسمى HP Instant Share. تسمح لك  لكام على ميز      حتتو هذ 
ا تلقائي  سا لكام بسهولة ليتم  ملوجو   لثابتة  لصو  مليز بتحديد  هذ 

لكمبيوتر  ها  لكام  ل تقو فيها بتوصيل  لتالية  ملر  جها متعد    
ا  سا ، ميكنك حتديد صو موجو بالكام ليتم  ملثا خلا بك. على سبيل 

لبوما  ملجموعة)،   يع  ئم تو لك قو لكتر (مبا   ين بريد  تلقائي  عنا
لكام  ل تقو فيها بتوصيل  لتالية  ملر  خر   ،  خدما مباشر  مباشر

خلا بك. لكمبيوتر  ها 
ملنطقة/بلد. ملتاحة حسب  ملباشر  خلدما  تلف  مالحظة 

 HP Instant Share ستخد لثابتة بالكام فإ  لصو  مبجر قيامك بالتقا 
يكو سهًال للغاية!

، كما هو موضح   لكام ١ قم بإعد قائمة HP Instant Share على 
لذ يبد من صفحة ٩٨. لتا  لقسم 

لكام خاصة  ستخد قائمة HP Instant Share لتحديد صو موجو    ٢
 HP ستخد قائمة جع  ًال   .HP Instant Shareد لـ بوجها 

 HP لصو لوجها جع حتديد كافة  Instant Share صفحة ١٠٣،  
 HP Instant صفحة ١٠٤  حتديد صو مفر لوجها Instant Share

Share صفحة ١٠٦.
لصو كما هو موضح  نقل  نقل  لكمبيوتر  ها  لكام  ٣ قم بتوصيل 

لصو  جها  لكمبيوتر صفحة ١٠٩. مبجر نقل  لصو  جها 
.HP Instant Shareخلاصة بـ جهاִדا  ا تلقائي   سا لكمبيوتر، سيتم 

مالحظة قم بزيا www.hp.com/go/instantshare ملشاهد طريقة عمل 
.HP Instant Share
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لكام عد قائمة HP Instant Share على 
ًال بإعد  ب  تقو   ،HP Instant Share ستخد    قبل  تتمكن من 
 . لكام HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) على 

لقيا بذلك. لتا كيفية  إلجر  يوضح 
إلجر على جها كمبيوتر   تصا بإنترنت إلمتا هذ  مالحظة ستحتا  
   Macintosh تا مستخدمي لكن لن   .Windows نظا تشغيل

تصا بإنترنت. 
، تأكد من  بطاقة  لكام ية مثبتة   ختيا كر  مالحظة  كا لديك بطاقة 

غة. توجد ֲדا مساحة فا لكام غ مؤمنة  ملوجو   كر  لذ
جع  لكمبيوتر.( ١ تأكد من تثبيت برنامج HP Image Zone على جها 

صفحة ١٩).
ملوجو     HP Instant Share     ضغط على   ، لكام ٢ قم بتشغيل 

 . لكام خللفية من  جلهة 
لز  ستخد   . لصو ٣ تظهر قائمة HP Instant Share على شاشة عر 

قم   ،HP Instant Share ملوجو  قائمة لالئحة  سفل   للتمرير  
 ،  (HP Instant Share عد ) HP Instant Share Setup…  بتمييز

فق). لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   
 HP Instant  عد ) HP Instant Share Setup…  مبجر قيامك بتحديد 

لصو تطالبك بتوصيل  سالة على شاشة عر  ، تظهر   (...Share
خلا بك. لكمبيوتر  ها  لكام 

خلا بك يقو بتشغيل Windows XP، عند  لكمبيوتر  مالحظة  كا 
لتالية، فقد يظهر مربع  خلطو  لكمبيوتر   ها  لكام  قيامك بتوصيل 
 Select the) إلجر نامج لبد تشغيل هذ  ل حو يطالبك بـحتديد 

ألمر  لغا  نقر ببساطة فو   .(program to launch for this action
. حلو هذ (Cancel) إلغال مربع 
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لذ  خلا   USB ما كابل لكمبيوتر باستخد  ها  لكام  ٤ قم بتوصيل 
 HPلكمبيوتر،  بالقاعد لـ ها  لكام  لكام لتوصيل  يأ مع 

ية: الختيا  Photosmart R-series
لكمبيوتر  ها  لكام  • قم بتوصيل 

سطة كابل USB عن طريق توصيل  بو
ها  ألك  حلجم  لكابل   طر 
لكابل   بتوصيل طر  لكمبيوتر، 
ملوجو   USB ألصغر مبوصل حلجم 

ملوجو على جانب  ملطاطي  لبا  خلف 
. لكام

لكمبيوتر  ها  لكام  • قم بتوصيل 
 HP Photosmart لقاعد سطة  بو
ضع  ية عن طريق  الختيا  R-series

ملوجو على   / لز حفظ/طباعة  لضغط على  لقاعد  لكام  
 . لقاعد

خلا   HP Instant Share عد قائمة لك  تنشيط معا  يؤ 
لوجها على جها  عد  جع  لكمبيوتر.  ملوجو على جها  بالكام 
لوجها  عد  لتشغيل Windows صفحة ١٠٠   كمبيوتر  نظا 

لتشغيل Macintosh صفحة ١٠١ للحصو  على جها كمبيوتر  نظا 
لكمبيوتر.  شا حو جها  على 
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لتشغيل  لوجها على جها كمبيوتر  نظا  عد 
Windows

.(Start) بد نقر فو   ،(Welcome) لترحيب ١  شاشة 
لشاشة Set Up Your HP Instant Share Destinations (عد  ٢ تظهر 

 HP Instant جها جها HP Instant Share). سيتم عر كافة 
) إلضافة  نشا ) Create نقر فو ها مسبق هنا.  ل قمت بإعد  Share

. خلاصة بالكام  HP Instant Share جهه جديد لـقائمة
ألنترنت)، تطالبك باالتصا مبز  إلنتقا   ) Go Online ٣ تظهر شاشة

نقر فو  نترنت. قم باالتصا بإنترنت،   تكن متصًال بعد،  خدمة 
 .( لتا ) Next

آلمن:  HP Instant Share لدخو  حسا ٤ قم بتسجيل 
 HP Instant ل تقو فيها باستخد أل  ملر  •  كانت هذ هي 

 One-Time Setup - Region and Terms of تظهر شاشة ،Share
لبلد/ ). حد  الستخد شر  - بلد/منطقة  حد إلعد ملر  ) Use
نقر فو  فق عليها ،   الستخد  قر شر  خلاصة بك،  ملنطقة 

شا للتسجيل  حسا  إل تبع  ) للمتابعة.   لتا ) Next
من.  HP Instant Share

لدخو  •  قمت باستخد HP Instant Share من قبل، قم بتسجيل 
.HP Instant Share حسا 

) للمتابعة. لتا ) Next نقر فو
 (HP Instant Share خدما) HP Instant Share Service ختر  ٥

خلدمة  شا إلعد  إل تابع   ،( لتا ) Next نقر فو خلاصة بك.  للوجهة 
لوجهة. مها عند قيامك بتحديد هذ  ستخد ل سيتم 

لشاشة  جاعك   لوجهة، سيتم  ذ  خلدمة  عد  نتهائك من  ٦ عند 
 HP جها عد  ) Set Up Your HP Instant Share Destinations

. لوجها جلديد  قائمة  ألسم للجهة  يظهر   ،(Instant Share
ين  جهة HP Instant Share (مثل عنا قصى ٣٤  د  مالحظة ميكنك تكوين 

ا  قائمة  خا ل ميكن  ملجموعة)  يع  ئم تو لكتر مفر  قو بريد 
. لكام ملوجو على   HP Instant Share



١٠١ HP Instant Share ستخد لفصل ٤: 

 ٥ خلطو ٢  خر (قم بتكر  جهة  ) إلضافة  نشا ) Create نقر فو  ٧
لتالية: إلجر  قم بأحد  جهة  )،  قم بتحديد  عال ين  ملوجو  ٦

لوجهة. نقر فو Edit (حترير) لتعديل   •

لوجهة. لة) حلذ  ) Remove نقر فو  •

 Save to نقر فو  ،HP Instant Share جها ضافة  نتهائك من  ٨ عند 
جلديد   لوجها  لك حفظ  ). يتم عند  لكام my camera (حفظ  

لكمبيوتر بالتأكيد على  . عند قيا  خلاصة بالكام  HP Instant Share قائمة
لكمبيوتر. لكام عن جها  ، قم بفصل  لكام نه قد مت حفظها  

لتشغيل  لوجها على جها كمبيوتر  نظا  عد 
Macintosh

كة)، سيتم عر  ملشا لشاشة Modify Share Menu (قائمة تعديل    ١
 Add نقر فو  . ها مسبق جها لـHP Instant Share قمت بإعد

خلاصة   HP Instant Share جهة جديد لـقائمة ضافة) إلضافة  )
. بالكام

كة).  ملشا لشاشة New Share Menu Item (عنصر جديد لقائمة  ٢ ُتظهر 
قم  لقائمة)،  سم عنصر  ) Menu Item Name حلقل سم للوجهة   خل 

حد مما يلي: بتنفيذ 
يد  ل ستخد تطبيق  ) Use my local e-mail application حد •

يد  ل ين)  لصو مباشر  عنو (عنا سا  ملحلي) إل إللكتر 
ستخد  لشاشة بد  نا  هذ  لذ قمت بتحديد  إللكتر 

.HP Instant Share

ستخد  ) Use HP Instant Share e-mail and services حد •
جهة  خدماته) إلنشا   HP Instant Shareإللكتر لـ يد  ل

.HP Instant Share

  HP Instant Share جلديد لـقائمة لوجهة  فق) إلضافة  نقر فو OK (مو  ٣
لشاشة Modify Share Menu (قائمة  جاعك   . يتم  خلاصة بالكام
. لوجها خلاصة بك  قائمة  جلديد  لوجهة  سم  يظهر  كة)،  ملشا تعديل 
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ين  جهة HP Instant Share (مثل عنا قصى ٣٤  د  مالحظة ميكنك تكوين 
ها  قائمة  ل ميكن سر ملجموعة)  يع  ئم تو لكتر مفر  قو بريد 

. لكام ملوجو على    HP Instant Share

  ،(٣ خلطوتني ٢  خر (مع تكر  جهة  ضافة) إلضافة  ) Add نقر فو  ٤
لتالية: إلجر  قم بأحد  جهة  حد 

لوجهة. نقر فو Edit (حترير) لتعديل   •
لوجهة. لة) حلذ  ) Remove نقر فو  •

نقر فو Update Camera (حتديث   ، لوجها ضافة  نتهائك من  ٥ عند 
 HP Instant جلديد  قائمة لوجها  لك حفظ  ). يتم عند  لكام

نه قد مت حفظها  لكمبيوتر بالتأكيد على  . عند قيا  خلاصة بالكام  Share
لكمبيوتر. لكام عن جها  ، قم بفصل  لكام  
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HP Instant Share ستخد قائمة
 HP Instant قائمة) HP Instant Share Menu ستخد آل     ميكنك 

لكام  Share)، مبجر قيامك بإعد HP Instant Share Menu على 
  HP Instant Share لز جع صفحة ٩٨). عند قيامك بالضغط على  )

حد صو قمت بالتقاطها  عرضها على شاشة  ، تظهر  لكام ملوجو على 
جلانب  . كذلك يتم عر HP Instant Share Menu على  لصو عر 
 HP Instant لتا كل خيا من خيا جلد  لشاشة. يوضح  أليسر من 
.HP Instant Share لتا لشاشة ملثا  Share Menu كما هو موضح  

١
٢
٣

٤
٥

لوصفلرمز#
١ (... لصو كة كافة  مز  ...Share All Images (مشا يسمح لك 

خلية  بطاقة  لد كر  لذ ملوجو   لثابتة  لصو  كة كافة  مبشا
. ملحد ية للوجها  الختيا كر  لذ

ضة ٢ ملعر لوجهة قد مت حتديدها للصو  الختيا   هذ  تش عالمة 
.( حد لكل صو جهة  كثر من  . (ميكنك حتديد  حالي

٣ HP Instant Share ها  مثا عد ل مت  إللكتر  يد  ل جها 
. Menu هذ
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لوصفلرمز#
ألخر ٤ لوجها  ها. قد يكو ألنو  عد ل مت  يب  جهة موقع 

تلفة. مو 
يد ٥ ل ملزيد من  عد  ...HP Instant Share بإضافة  يسمح لك 

 HP خر  قائمة  HP Instant Share جها إللكتر 
ملوجو   HP Instant Share عد قائمة جع  ) .Instant Share

, صفحة ٩٨). لكام  

HP Instant Share لصو لوجها حتديد كافة 
كر  لذ ملوجو   لثابتة  لصو  جها HP Instant Share لكافة    لتحديد 

ية: الختيا كر  لذ خلية   بطاقة  لد
.  HP Instant Share لز ضغط على    ، لكام ١ قم بتشغيل 

 Share All لز  لتمييز ٢ قم بإستخد 
.  ( لصو كة كافة  Images ( مشا

فق)  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٣
لفرعية لقائمة  لعر 

.( لصو كة كافة  Share All Images (مشا

جها  لقيا بعد بإعد  مالحظة  حالة عد 
لوجها  عد  ملساعد على  سالة توفر  لـHP Instant Share، فتظهر 

.HP Instant Share جها شا إلعد  إل تبع  خلاصة بك. 
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ين  للتمرير   لز ٤ قم بإستخد 
لفرعية  لقائمة  ل تريد حتديدها   لوجهة 

 ،( لصو كة كافة  Share All Images (مشا
لز Menu/OK (قائمة/ ضغط على   

 Share All Images لرمز فق). يظهر  مو
 ، ملحد لوجهة  انب   ( لصو كة كافة  (مشا

 Menu/OK لز ضغط على  لوجهة،  لوجهة. إللغا حتديد  يظهر  فو 
. خر فق) مر  (قائمة/مو

لصو  ضافية لكافة   HP Instant Share جها خلطو ٤ لتحديد   ٥ كر 
ية. الختيا كر  لذ خلية   بطاقة  لد كر  لذ ملوجو  

خلاصة  جها HP Instant Share للصو  ٦ عندما تنتهي من حتديد كافة 
 HP Instant للرجو  قائمة  ( خلر ) EXIT بك، قم بتحديد

.Share
خر للخر من قائمة  لز HP Instant Share  مر  ضغط على   ٧

.HP Instant Share
لصو كما هو موضح  نقل  لكمبيوتر  قم بنقل  ها  لكام  ٨ قم بتوصيل 

لصو  جها  لكمبيوتر, صفحة ١٠٩. مبجر نقل  لصو  جها 
 .HP Instant Share جها ا تلقائي   سا خلا بك، سيتم  لكمبيوتر 

 HP ضافة معلوما عنونة لوجها   Macintosh سيحتا مستخدمو
لرسائل. لصو  سا  مكانية  خلاصة ֲדم قبل   Instant Share
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HP Instant Share حتديد صو منفر لوجها
جها لثابتة أل عد من  لصو     مالحظة ميكنك حتديد  صو من 

جهة  لكن، ال ميكنك حتديد فيديو كليب أل   .HP Instant Share
خل  ملوجو  لصو  سا  سيتم   ,HP Instant Share جها من 

. ملحد لوجها HP Instant Share كصو منفر مي  لبانو لتسلسل 
.  HP Instant Share لز ضغط على    ، لكام ١ قم بتشغيل 

 HP Instant ملوجو  قائمة لوجهة  ين  للتمرير   لز ٢ قم بإستخد 
. إللكتر يد  ل جهة  ل تريد حتديدها، مثل   Share

جهة  ين  للتمرير  صو ثابتة ترغب  حتديد هذ  لز ٣ قم بإستخد 
ا.  HP Instant Share

لوجهة، فيظهر  على  فق) لتحديد  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على   ٤
لوجهة،  ملوجو  HP Instant Share Menu. إللغا حتديد  لوجهة  هذ 

. خر فق) مر  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على 
ذ  خر   HP Instant Share جها ٤ لتحديد   خلطوتني ٣  ٥ كر 

. لصو
خلطو من ٣   كر   ، ين  لز خر باستخد  ٦ قم بالتمرير  صو 

 . ألخر لصو  جها HP Instant Share لكل صو من  ٥ لتحديد 
لوجها  خر الستعر  ين  للتمرير  صو  لز ستخد  يض  ميكنك 

خلاصة ֲדا.
 ، خلاصة بصو  HP Instant Share جها ٧ عندما تنتهي من حتديد كافة 

 HP خر للخر من لز HP Instant Share  مر  ضغط على 
.Instant Share Menu

لصو كما هو موضح  لكمبيوتر  قم بنقل  ها  لكام  ٨ قم بتوصيل 
لصو   لكمبيوتر, صفحة ١٠٩. مبجر نقل  لصو  جها   نقل 

 HP Instant جها ا تلقائي   سا خلا بك، سيتم  لكمبيوتر  جها 
ضافة معلوما    Macintosh خلاصة ֲדا. سيحتا مستخدمو  Share

لصو  سا  مكانية  خلاصة ֲדم قبل   HP Instant Share عنونة لوجها
لرسائل.
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 HP Instant Share سا طريقة 
إللكتر يد  للصو بال

سطة HP Instant Share تشبه  إللكتر بو يد  لصو بال سا   طريقة 
 Windows لتشغيل ل تعمل بنظا  لكمبيوتر  سا بأجهز  إل بشكل كب طر 

.Macintosh لتشغيل نظا 
سالة لكل  سا  لكن، يتم   . إللكتر كمرفقا يد  لصو بال سا  ال يتم 

لكتر قمت بتحديد  قائمة HP Instant Share. حتتو  عنو بريد 
، كما حتتو على  لعنو ذ  ل قمت بتحديدها  لرسالة على صو مصغر للصو 

لويب،  . من تلك صفحة  لصو يب حيث ميكن للمستلم عر  تبا لصفحة 
لصو جلها  حفظ   ، لصو طباعة  لر عليك،  شيا مثل  جر  ميكن للمستلم 
ألشخا  ملزيد. هذ يسهل على   ، لصو عا توجيه  خلا به،  لكمبيوتر 

لقيا بعر صو  صعوبة  تلفة من  لكتر  مج بريد  لذين يستخدمو بر
. إللكتر يد  ل لتعامل مع مرفقا 

إللكتر  يد  لصو بال سا  لتشغيل Windows, يتم معاجلة عملية  على نظا 
خلاصة بك،  سطة HP Instant Share بالكامل:  مبجر حتديد للوجها  بو

لصو على صفحة  سيتم نشر  ملستلمني  لرسائل  كل مستلم من  سا  سيتم 
لكمبيوتر.  لكام  جها  لصو من  يب عند قيامك بنقل 

إللكتر  يد  لصو بال سا  لتشغيل Macintosh، ال تتم عملية  على نظا 
 HP Instant Share جها ضع عالمة  ل مت  لصو  تلقائًيا. بعد  يتم نقل 

 HP Instant لتطبيق لتشغيل Macintosh، سيتم عرضها   عليها  نظا 
 HP Instant Share ملوجو  تطبيق شا  إل تبع  لبساطة  Share. بكل 

يب. لصو على صفحة  نشر  لرسائل  سا  إل
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١٠٩ طباعتها لصو  لفصل ٥: نقل 

لفصل ٥: 
طباعتها لصو  نقل 
لصو  جها كمبيوتر نقل 

ية  الختيا  HP Photosmart R-series ستخد قاعد يض      مالحظة ميكنك 
خلا بالقاعد للحصو على  ملستخد  ليل  جع  ملهمة.  إلجر هذ 

. شا
١ تأكد مما يلي:

جع تثبيت  لكمبيوتر ( • يتم تثبيت برنامج HP Image Zone على جها 
لصو  جها كمبيوتر  يتم تثبيت برنامج  نامج, صفحة ١٩). لنقل  ل

لكام بد تثبيت برنامج  ستخد  جع  HP Image Zone عليه، 
HP Image Zone , صفحة ١٢٥.

 USB فيتم ضبط ، Macintosh تستخد جها كمبيوتر  •
 Disk Drive  خلا بالكام  (USB تكوين) Configuration
جع تكوين USB, صفحة  ) ( عد ) Setup قائمة  ( قر ر  )

.(١١٩
لكام ليتم طباعتها   حالة حتديدها  ملوجو    لصو    •  حالة حتديد 
لكمبيوتر بالطابعة  لوجها HP Instant Share، تأكد من توصيل جها 

إلنترنت.  /
لكام ٢ قم بإيقا تشغيل 
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 USB لكام بكابل يد  ٣ مت تز
ها كمبيوتر.  لكام  خا لتوصيل 
 USB ألك لكابل لطر  قم بتوصيل 

لكمبيوتر. ها 
ملطاطّي  لصغ  لبا  ٤ قم بفتح 

لكام  قم بتوصيل  ملوجو  جانب 
لصغ لكابل USB مبوصل  لطر 

. لكام ملوجو    USB

لكمبيوتر  مالحظة  حالة تشغيل جها 
لكام  عند قيامك بتشغيل   ،Windows XP لتشغيل خلا بك بنظا 

نامج لبد تشغيل  ل لتالية، سيظهر مربع حو يطالبك بـحتديد  خلطو   
 .(Select the program to launch for this action) إلجر هذ 

. حلو هذ ألمر (Cancel) إلغال مربع  لغا  لبساطة فو  نقر بكل 
. سيتم بد تشغيل برنامج HP Image Transfer على  لكام ٥ قم بتشغيل 

يث يتم نقل  نامج  ل خلا بك.  كنت قد قمت بإعد  لكمبيوتر  جها 
 ، لكمبيوتر.  لصو تلقائي   لكام تلقائي ، سيتم نقل  ملوجو   لصو 
لصو   لترحيب. يتم نقل  لنقل)  شاشة  نقر فو Start Transfer (بد 
لكمبيوتر،   كا هنا  صو ثابتة مت حتديدها مسبًقا ليتم طباعتها  جها 

(صفحة ٨٣)  مت حتديدها لوجها HP Instant Share (صفحة ٩٧)، 
. إلجر فيتم بد تشغيل هذ 

لكمبيوتر على  تسلسل  ل يتم نقلها  جها  لصو  حتو  مالحظة  حالة 
ما, صفحة ٤٩)، يبد تشغيل  لوضع بانو ستخد  جع  مي ( صو بانو
لظاهر  شا  إل تبع   . برنامج ArcSoft Panorama Maker تلقائي
مية  مي مًعا كصو بانو لبانو لتسلسل  لصو   لشاشة لتجميع  على 

لكمبيوتر. منفر على جها 
   ( ا )  Finished لكمبيوتر ملوجو على جها  لنقل  عال شاشة  ٦ عند 

لكام عن جها  لنقل)، ميكنك فصل  كتمل  ) Transfer Complete
لكمبيوتر.
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مية لبانو لصو  طباعة 
مي  جها  ا تسلسل بانو ليها بأ إلشا  ل متت  لصو  موعة من  عند نقل 
 ArcSoft Panorama يقو تطبيق ،HP Image Transfer سطة لكمبيوتر بو

لكمبيوتر  لذ مت تثبيته مع برنامج HP Image Zone على جها   Maker
لك طباعة هذ  . ميكن عند  حد مية  لصو مع إلنشا صو بانو بتجميع 

.HP Image Zone  Panorama Maker مية من لبانو لصو 

Panorama Maker مية من لبانو لصو  طباعة 
:Panorama Maker مية من لطباعة صو بانو

ملثبت على جها   ArcSoft Panorama Maker ١ قم ببد تشغيل تطبيق
لكمبيوتر.

مية  لبانو لصو  نقر فو Open (فتح)،  قم باالستعر  ملف   ٢
لثابت.  لقر  ملوجو على 

ملوجو   ألخ  لصو  مية السم  لبانو لصو  سم ملف  مالحظة مياثل 
مللف. سم    "-P" ضافة مي، مع  لبانو لتسلسل 

ملطلو لطباعة  لتنسيق  حد  نقر فو Print (طباعة)،  قم بتحديد طابعة,   ٣
. لصو
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HP Image Zone مية من لبانو لصو  طباعة 
:HP Image Zone مية من لطباعة صو بانو

لكمبيوتر. ملوجو على جها   HP Image Zone ١ قم ببد تشغيل تطبيق
مية   لبانو لصو  )، قم بتحديد  ِ لتبويب My Images (ُصَو ٢  عالمة 

حد مما يلي: تبع خيا 
• قم بتحديد Print (طباعة)،  حد Quick Prints (مطبوعا سريعة). 

 Print نقر فو لصفحة)،   نقر فو Fit To Page (مالئمة حلجم 
(طباعة).

  .( لصو • قم بتحديد Print (طباعة)،  حد Photo Prints (مطبوعا 
  Custom Size بعا لقسم Advanced (خيا متقدمة)، قم بتحديد 
لز  ؛ (قم بإستخد  ملرغو إلخر  ل ستقو بإنتا  ملخصص)  حلجم  )

نقر فو Print (طباعة). معاينة للتأكيد، 
حد Print (طباعة)،  قم  لتبويب Edit (حترير)،  • قم بتحديد عالمة 
 Fit To Page نقر فو حلالية).  لصو  ) Current Image بتحديد

نقر فو Print (طباعة). لصفحة)،   (مالئمة حلجم 

لكام مباشرً لصو من  طباعة 
ية  الختيا  HP Photosmart R-series ستخد قاعد يض     مالحظة ميكنك 
خلا بالقاعد للحصو على  ملستخد  ليل  جع  ملهمة.  إلجر هذ 

. شا
لكام مباشرً بأ طابعة HP Photosmart  طابعة  ميكنك توصيل 

لصو  ما كافة  لك طباعة  . ميكنك بعد  لصو فقة لطباعة  ملتو  PictBridge
لز طباعة   ل قمت بتحديدها فقط باستخد  لصو  لكام   ملوجو  

لصو للطباعة, صفحة ٨٣).  جع حتديد  لكام ( ملوجو  
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لفيديو  ال تعمل مع  لثابتة،  لصو  لطباعة تعمل فقط مع  مالحظة  عملية 
نفر مباشرً  مي على  لبانو لتسلسل  كليب. كذلك متكن طباعة صو 

. لطباعة  لكام ما بالكامل من  لبانو لكن ال ميكنك طباعة   ، لكام من 
ما, صفحة ١١١. لبانو جع طباعة  ما،  بانو

لطابعة  ضو تومض   ال يكو هنا  ب  لتشغيل.  لكام قيد  ١ حتقق من  
لطابعة، عند  لو   ضة تتعلق بالطابعة. قم بتحميل  سائل خطأ معر  

حلاجة.
لكام بالطابعة.  ٢ قم بتوصيل 

لقيا بالطباعة  •  حالة 
مباشرً  طابعة HP من طر 
 ،( نا نظر  ) PictBridge غ

خلا   USB قم بإستخد كابل
 .HP لكام مباشرً بطابعة لتوصيل 

ملربع  لكابل  لطر  قم بتوصيل 
.HP بطابعة USB

لقيا بتوصيل  •  حالة 
لكام بطابعة من طر 

) لشركة HP  لشركة مصنعة  ليم جلهة  نظر  ) PictBridge
لكام لتوصيلها لذ يأ مع   USB قم بإستخد كابل ، خر
حلجم  لطر   لك. قم بتوصيل  لكمبيوتر، بدًال من  ها 

.PictBridge فقة ملتو ألك من كابل USB بالطابعة 
لطابعة  .   تقم  خر مالحظة ال تدعم HP طابعا من شركا مصنعة 

ملصنعة للطابعة. لشركة  جعة  خلاصة بك بالطباعة، فقم مبر
لطر  لكام  قم بتوصيل  ملوجو  جانب  ملطاطّي  لصغ  لبا  ٣ قم بفتح 

. لكام ملوجو    USB مبوصل USB لصغ لكابل
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لكام بالطابعة، يتم عر  ٤ عند توصيل 
لطابعة) على  عد  ) Print Setup قائمة

.  قمت مسبًقا بتحديد صو ليتم  لكام
ملوجو  لز طباعة   طباعتها بإستخد 

 . ملحد لصو  ، فيتم عر عد  لكام  
لكافة). لتحديد   : لصو ) Image: ALL ،

لطباعة،  ضغط على   ها،  ل سيتم طباعتها  تغي ملحد  لصو  موعة 
ين   لز ستخد    ، ين  لز لصو بإستخد   قم بالتمرير خال 
خلاصة  لتحديد  . عند شعو بالرضا عن  لنسخ لكل صو لضبط عد 

لقائمة  خر للرجو   لز طباعة  مر  ضغط على  بك، 
لطباعة). عد  ) Print Setup

عد  ) Print Setup لقائمة ملوجو   إلعد  ّ كافة  ٥  حالة بد
ملوجو   فق)  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على  لطباعة) صحيحة، 

لقائمة  ملوجو   إلعد  ، ميكنك تغي  لطباعة.  لكام للبد  عملية 
  ، لكام ملوجو   ألسهم  لطباعة) بإستخد مفاتيح  عد  ) Print Setup

لطباعة. لشاشة للبد   ملوجو على  شا  إل تبع 
لطباعة)  عد  ) Print Setup ليم من شاشة لسفلية  ية  لز مالحظة توجد  

مه  عملية  ستخد لذ سيتم  لصفحة  طيط  ل تعر  لطباعة  معاينة 
عد  لطباعة عندما تقو بتغي  ملعاينة قبل  . يتم حتديث  لصو طباعة 
Paper Size (حجم  لطباعة)  ملتعلقة بـPrint Size (حجم  لطباعة 

.( لو



١١٥ ( إلعد ) Setup ستخد قائمة لفصل ٦: 

لفصل ٦: 
( إلعد ) Setup ستخد قائمة

صو  ، مثل  لكام عد  موعة من  ) ضبط  إلعد ) Setup تتيح لك قائمة  
.( لتليفزيو ) TV تصا   USB تصا تكوين  لوقت  يخ  لتا لكام 

ئم  جع قو خر ( ًال بعر  قائمة  )، قم  إلعد ) Setup ١ لعر قائمة
لتبويب  ين  لالنتقا  عالمة  لز ، صفحة ٢٨)  قم بإستخد  لكام

.  ( إلعد ) Setup خلاصة بـقائمة

.( إلعد ) Setup ين  للتمرير ع خيا قائمة لز ٢ قم بإستخد 
فق) لتحديد خيا مميز  لز Menu/OK (قائمة/مو ما قم بالضغط على   ٣

عد  ين  لتغي  لز خلاصة به،  قم بإستخد  لفرعية  لقائمة  عر 
خلاصة به. لفرعية  لقائمة  النتقا   ملميز   خليا 

فق لتغي  لز قائمة/مو ين    لز خل قائمة فرعية، قم بإستخد   ٤
.( إلعد ) Setup يا قائمة خلا  إلعد 

   ( خلر ) EXIT خليا )، قم بتمييز  إلعد ) Setup ٥ للخر من قائمة
فق). لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على 

لشاشة ٢:لشاشة ١:
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(Display Brightness) لعر سطو 

لصو لكي يتال مع ظر  إلعد ضبط سطو شاشة عر   يتيح لك هذ 
لسطو لألماكن   يا مستو  إلعد من  ستخد هذ  . ميكنك  لعر

ية.  لبطا ستخد  لسطو لتمديد مد  ملتباينة،  تقليل مستو  إلضا 
 Display (صفحة ١١٥)، قم بتحديد ( إلعد ) Setup ١  قائمة

.( لعر Brightness (سطو 
 Display Brightness لفرعية لقائمة    ٢

لسطو  )، قم بتمييز مستو  لعر (سطو 
إلعد  . يتم تطبيق  لصو لذ تفضله لعر 

لعر  ) Live View جلديد على شاشة
لتأث  ية  لقائمة ح ميكنك  ملباشر) خلف 

. لعر لذ سيكو لإلعد على سطو 
فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

لرجو   إلعد  حلفظ 
.( إلعد ) Setup قائمة

، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 
. لكام بإيقا تشغيل 

(Camera Sounds ) لكام صو 
لضغط  لكام عند تشغيلها   ها  ل تصد ألصو  لكام هي  صو     

ل يتم  ألصو  لكام هي ليست  صو    . لتقا صو على    حالة 
لفيديو. لصو  مقاطع  تسجيلها مع 

.( ) هو High (عا لكام صو  ) Camera Soundsضي لـ الفتر إلعد 
 Camera Sounds (صفحة ١١٥)، قم بتحديد ( إلعد ) Setup ١  قائمة

.( لكام صو  )



١١٧ ( إلعد ) Setup ستخد قائمة لفصل ٦: 

 Camera Sounds لفرعية لقائمة    ٢
لصو  )، قم بتمييز مستو  لكام صو  )

لذ تفضله.
فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
 Setup لرجو  قائمة إلعد  حلفظ 

.( إلعد )
، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 

. لكام بإيقا تشغيل 

(Focus Assist Light) لتركيز ضو مساعد 
للو  لتركيز   لكام ضو مساعد  لضعيفة، تستخد  إلضا    حيان  حاال 

إلعد  لتركيز. يتيح لك هذ  لكام للمساعد   ملوجو  مقدمة  ر  أل
،   تر  يصر ضو مساعد  ملثا لضو (على سبيل  يقا تشغيل هذ 

تك). النتبا عن موضو صو لتركيز 
 Auto لتركيز) هو ضي لـFocus Assist Light (ضو مساعد  الفتر إلعد 

(تلقائي).
) (صفحة ١١٥)،  إلعد ) Setup ١  قائمة

قم بتحديد Focus Assist Light (ضو مساعد 
لتركيز).

 Focus Assist Light لفرعية لقائمة    ٢
 Auto لتركيز)، قم بتمييز (ضو مساعد 

يقا تشغيل). ) Off  (تلقائي)
 Menu/OK ضغط على قائمة  ٣

.( إلعد ) Setup لرجو  قائمة إلعد  فق) حلفظ  (قائمة/مو
لقيا بإيقا  إلعد على Auto (تلقائي)، أل  مالحظة توصي HP بتر هذ 

إلضا  لتركيز بشكل صحيح  حالة  لكام من  تشغيله يبطئ قد 
لضعيفة.

، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 
. لكام بإيقا 
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لتشغيل  ملباشر عند  لعر 
(Live View at Power On)

لكام تلقائي Live View (عر مباشر)  كل  إلعد  تعر    يتيح لك هذ 
لصو كل  يقا تشغيل شاشة عر  ،   يتم  لكام مر تقو فيها بتشغيل 

. مر
ملباشر عند  لعر  ) Live View at Power On إلعد مالحظة  ضبط 
ية. لبطا لتشغيل) يؤ  حفظ طاقة  يقا  ) Off  (لتشغيل يعمل

) (صفحة ١١٥)،  إلعد ) Setup ١  قائمة
عد  ) Live View Setup قم بتحديد

ملباشر). لعر 
 Live View at Power لفرعية لقائمة    ٢

لتشغيل يعمل)،  ملباشر عند  لعر  ) On
لعر  قم بتمييز Live View On (تشغيل 

ملباشر). لعر  يقا تشغيل  ) Live View Off  (ملباشر
لرجو   إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

.( إلعد ) Setup قائمة
، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 

. لكام بإيقا تشغيل 

(Date & Time) لوقت يخ  لتا
يخ  لتا لوقت، كما يتيح لك ضبط  يخ/ لتا إلعد ضبط تنسيق    يتيح لك هذ 

؛ على  لكام لك   مر تقو فيها بإعد  ً يتم  . عا حلاليني للكام لوقت 
لسفر  مناطق  لوقت عند  يخ  لتا عا ضبط  لك، قد حتتا   لرغم من 

حلاليني غ صحيحني.  لوقت  يخ  لتا تلف توقيتها،   كا 
ختيا لعر معلوما  لذ مت  لوقت  يخ/ لتا ستخد تنسيق  مالحظة سيتم 

ستخد  لك، يتم  لتشغيل). باإلضافة   عا  ) Playback يخ عند لتا
لوقت  يخ  لتا إلعد  ميز ختم  ختيا  هذ  لذ مت  لتنسيق  هذ 

لوقت, صفحة ٧٦). يخ  لتا جع ختم  )



١١٩ ( إلعد ) Setup ستخد قائمة لفصل ٦: 

) (صفحة ١١٥)، قم بتحديد إلعد ) Setup ١  قائمة
لوقت). يخ  لتا ) Date & Time 

يخ  لتا ) Date & Time لفرعية لقائمة    ٢
ملميز  لتحديد  لوقت)، قم بضبط قيمة 

 . ين  لز باستخد 
ين  لالنتقا   لز ضغط على   ٣

. ألخر لتحديد 
٣   يتم تعيني تنسيق  خلطوتني ٢  ٤ كر 

لوقت. يخ  لتا لصحيح  لوقت  يخ/ لتا
لرجو   إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٥

.( إلعد ) Setup قائمة
، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 

. لكام بإيقا 

(USB Configuration) USB تكوين
ها كمبيوتر. لكام عند توصيلها  لتعر على  إلعد بتحديد كيفية   يقو هذ 

) (صفحة ١١٥)،  إلعد ) Setup ١  قائمة
.USB قم بتحديد

  USB Configuration لفرعية لقائمة    ٢
لتاليني:  ين  خليا حد  (تكوين USB)، قم بتمييز 

عل  لرقمية) –  لكام  ) Digital Camera  •
قمية  لكام ككام  لكمبيوتر يتعر على 

 .(PTP) لصو توكو نقل  باستخد معيا بر
 . ضي للكام الفتر إلعد  هذ هو 

لكام كمحر  لكمبيوتر يتعر على  عل   – ( ألقر ر     ) Disk Drive •
قر باستخد معيا Mass Storage Device Class  (MSDC). قم 

 HP لصو  جها كمبيوتر غ مثبت عليه برنامج إلعد لنقل  بإستخد هذ 
 HP Image لصو  جها كمبيوتر  برنامج جع نقل  ) Image Zone

Zone,صفحة ١٢٦).
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لرجو   إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
.( إلعد ) Setup قائمة

، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 
. لكام بإيقا 

(TV Configuration) لتليفزيو تكوين 
لكام على جها  لفيديو لعر صو  شا  إلعد تعيني نسيق   يتيح هذ 
 HP Photosmart سطة قاعد كام تلفزيو (TV) مت توصيله بالكام بو

ية. ختيا  R-series

ل  للغة  ضي على  الفتر  ( لتليفزيو إلعد TV Configuration (تكوين  يعتمد 
. لكام أل مر ها عند تشغيل  قمت باختيا

) (صفحة ١١٥),  إلعد ) Setup ١  قائمة
قم بتحديد TV Configuration (تكوين 

لتليفزيو ).
  TV Configuration لفرعية لقائمة    ٢

ين  خليا حد  )، قم بتمييز  لتليفزيو (تكوين 
لتاليني: 

. ليابا لشمالية  مريكا  ساسي   مه بشكل  ستخد • NTSC – تنسيق يتم 
با.  ساسي   مه بشكل  ستخد • PAL – تنسيق يتم 

لرجو   إلعد  فق) حلفظ  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣
.( إلعد ) Setup قائمة

، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 
. لكام بإيقا 

ملستخد  ليل  جع   ، ها تليفزيو لكام  ملعلوما حو توصيل  ملزيد من 
. HP Photosmart R-series خلا بقاعد كام



١٢١ ( إلعد ) Setup ستخد قائمة لفصل ٦: 

(Language) للغة
، مثل  لكام جهة  مها   ل تقو بإستخد للغة  إلعد تعيني   يتيح لك هذ 

ئم.  لقو ملوجو   لنص 
) (صفحة ١١٥)،  إلعد ) Setup ١  قائمة

. قم بتحديد 
للغة)، قم  ) Language لفرعية لقائمة    ٢

مها. ستخد ل تريد  للغة  بتمييز 
فق)  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

لرجو  قائمة  إلعد  حلفظ 
.( إلعد ) Setup

، ح  قمت  خر ملفعو ح يتم تغي مر  جلديد سا  إلعد  يظل 
. لكام بإيقا تشغيل 

(Move Images to Card) لصو  بطاقة نقل 
لصو  بطاقة) متوفر  قائمة    خيا Move Images to Card (نقل 

لكام  حتتو  ية    ختيا كر  )  مت هنا تثبيت بطاقة  إلعد ) Setup
ألقل. حد على  خلية على صو  لد كر  لذ

 Menu/OK (صفحة ١١٥)،  قمت بالضغط على ( إلعد ) Setup قائمة 
لصو   خليا Move Images to Card (نقل  فق)  حالة متييز  (قائمة/مو
، تظهر شاشة تأكيد توضح   كر لذ غة على بطاقة  جو مساحة فا بطاقة) 

مكانية  .  حالة  كر لذ خلية  بطاقة  لد مللفا  يع  هنا مساحة كافية لنقل 
كر  لذ لصو   لصو فقط، تظهر شاشة تأكيد توضح عد  خا بعض 

مكانية نقل  صو   .  حالة عد  كر لذ ل ميكن نقلها  بطاقة  خلية  لد
لبطاقة). متال  ) CARD FULL لشاشة ، تعر  كر لذ بطاقة 

ل مت نقلها بنجا  لصو  يع  . يتم حذ  لنقل، يظهر شريط تقد ثنا عملية 
لنقل، يتم  ا عملية  . مبجر  خلية للكام لد كر  لذ كر من  لذ  بطاقة 

.( إلعد ) Setup لرجو  قائمة
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(Reset Settings) لتعيني عا  عد 
ضية للمصنع. الفتر إلعد  لكام   عا تعيني  خليا    يتيح لك هذ 

 Reset Settings... (صفحة ١١٥)، قم بتحديد ( إلعد ) Setup ١  قائمة
لتعيني...). عا  عد  )

؟)، قم  إلعد يع  عا تعيني  ) Reset All Settings? لفرعية لقائمة    ٢
لتاليني: ين  خليا حد  بتمييز 

عا تعيني  من  لقائمة   ألمر) – يقو باخلر من  لغا  ) Cancel •
 . إلعد

لكام  قيمها  عد  يع  • Yes (نعم) – يقو بإعا تعيني 
 ( إلعد ) Setup قائمة  ( لصو لتقا  ) Capture لقائمة ضية   الفتر

للغة)  ) Language لوقت)  يخ  لتا ) Date & Time فيما عد)
 USB Configuration  ( لتليفزيو TV Configuration (تكوين 

.((USB تكوين)
لرجو   إلعد  فق) إلعا تعيني  ضغط على Menu/OK (قائمة/مو  ٣

.( إلعد ) Setup قائمة



١٢٣ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

لفصل ٧: 
صالحها  ألخطا  ستكشا 

لدعم
لتالية: ضيع  ملو تو على معلوما حو  لفصل     هذ 

لكام (صفحة ١٢٤) عا تعيني   •
لكام  تثبيت برنامج HP Image Zone (صفحة ١٢٥) ستخد   •

حللو (صفحة ١٣٠) ألسبا  ملحتملة  ملشكال   •
لكام (صفحة ١٤١) خلطأ على  سائل   •

لكمبيوتر (صفحة ١٥٠) خلطأ على جها  سائل   •
لكام (صفحة ١٥٣)  تية على  لذ لتشخيصية  الختبا   •

ملساعد من HP (صفحة ١٥٣) حلصو على  • كيفية 
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لكام  عا تعيني 
لة  ، فقم مبحا أل لضغط على   من  لكام عند  ستجابة     حالة عد 

لكام كما يلي: عا تعيني 
خللفية للكام  جلهة  يث جتعل  ًسا على عقب  هي  لكام  ١ قم مبسك 

. لكام سفل  ملوجو  كر  لذ ية/ بطاقة  لبطا ليك،  قم بفتح با  جهة  مو
 HP AC لطاقة و  تأكد من عد توصيل   ، لكام ية من  لبطا لة  ٢ قم بإ

. بالكام
لتعيني هو  عا  ملفتا    ٣

على فتحة  ملوجو  لصغ  لثقب 
ية، كما هو موضح. قم  لبطا

ملستقيم للمشبك   لطر  بدفع 
لتعيني ح ُيضغظ  عا  ملفتا 

لضغط  ستمر   ملفتا للنهاية، 
،  قم  ٍ تقريب عليه ملد ثال ثو
عا تعيني  آل مت  ملشبك.  لة  بإ

 . لكام
ية   لبطا خا  ٤ قم بإعا 

. خر لكام مر  ستخد  آل ميكنك   . كر لذ ية/بطاقة  لبطا غلق با 



١٢٥ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

لكام  تثبيت برنامج  ستخد 
HP Image Zone

مكانية تثبيت – برنامج HP Image Zone على     حالة عد تثبيت –  عد 
ئي RAM كافية  لعشو لوصو  كر  جو  لكمبيوتر لسبب ما (مثل عد  جها 
لكمبيوتر)،  ستخد نظا تشغيل معتمد على جها  لكمبيوتر  عد  على جها 

لرغم من  لفيديو كليب. على  لصو  لكام اللتقا  ستخد  فما  بإمكانك 
: لكام سطة  لقيا ֲדا بو ل ميكنك  ألشيا  لك، ستتأثر بعض 

 ،HP Image Zone تعتمد على برنامج HP Instant Share ميز  •
لكمبيوتر، فال تستطيع من  نامج على جها  ل فلذلك  حالة عد تثبيت 

 . لكام ستخد ميز HP Instant Share على 
 ArcSoft لكام يستخد مكو ملوجو   ما  لتصوير بانو ضع    •

لصو  نامج HP Image Zone لتجميع  خلا ب  Panorama Maker
لكمبيوتر،  نامج على  ل لكمبيوتر تلقائًيا. لذلك،  حالة عد تثبيت  مع  

ما تلقائي  تسلسل  لبانو ضع  لتقاطها   ل مت  لصو  فال يتم جتميع 
لك، ما  بإمكانك  لرغم من  لكمبيوتر. على  لصو   مي عند نقل  بانو
لصو تقو بتحويلها  لكام اللتقا سالسل من  ما   لبانو ضع  ستخد 
خر من  ستخد نو  قت الحق. ستحتا فقط   مية    صو بانو

خلا بك. لكمبيوتر  ما على  لبانو لصو إلنشا  برنامج جتميع 
لز طباعة  ل قمت بتمييزها للطباعة باستخد  لصو  • ال يتم تلقائي طباعة 

لك،  لرغم من  لكام بالكمبيوتر. على  لكام  حالة توصيل  ملوجو على 
لتالية: حلاال  مليز   سيستمر عمل هذ 

لكام مباشرً بطابعة.  • عند توصيل 
كر   ،  تستخد بطاقة  كر لطابعة على فتحة بطاقة  حتو  •  حالة 

ا   خا لكام  كر من  لذ لة بطاقة  لقيا بإ لبساطة  ، فبإمكانك بكل  لكام
لطابعة.  ملوجو   كر  لذ فتحة بطاقة 
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تلفة،  لكمبيوتر تكو  لكام   لفيديو كليب من  لصو  •  عملية نقل 
نظر   .ً ملهمة عا ل تقو مبعاجلة هذ  أل برنامج HP Image Zone هي 

لتا للحصو على تفاصيل.  لقسم 

لصو  جها كمبيوتر  برنامج  نقل 
HP Image Zone

مكانية تثبيت – HP Image Zone على   حالة عد تثبيت –  عد 
لكمبيوتر:  لكام   لصو من  خلا بك، هنا طريقتا لنقل  لكمبيوتر 

. قر لكام كمحر  ،  تكوين  كر لذ ستخد جها قر بطاقة 
كر لذ ستخد جها قر بطاقة 

لتها من  لقيا بإ لبساطة  ، فيمكنك بكل  لكام كر    تستخد بطاقة 
 .( كر (يتم شر بشكل منفر لذ ضعها  جها قر بطاقة  لكام 

ألقر  ر  ملرنة   ألقر  ر  كر متام مثل  لذ يعمل جها قر بطاقة 
 HP طابعا لكمبيوتر  جهز  لك،  بعض  ملضغوطة. باإلضافة  

ستخد  ميكنك  كر ،  لذ ة لبطاقة  ملد لفتحا  Photosmart حتتو على 
كر حلفظ  لذ ي لقر بطاقة  كر هذ كما تستخد جها عا لذ فتحا بطاقة 

لكمبيوتر.  لصو  
Windows لتشغيل لصو  كمبيوتر يعمل بنظا  نقل 

كر  لذ ا  جها قر بطاقة  خا قم بإ لكام  كر من  لذ لة بطاقة  ١ قم بإ
لطابعة).  لكمبيوتر   ملوجو   كر  لذ (  فتحة بطاقة 

ملوجو   (My Computer) لكمبيوتر لرمز جها  ألمين فو  ملا  نقر بز   ٢
لقائمة.  ستكشا (Explore) من  ملكتب،  قم بتحديد  على سطح 



١٢٧ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

 My) لكمبيوتر ملوجو  جها  ألقر  ركا  ٣ تظهر شاشة تعر قائمة 
قر يسمى قر قابل  كر كمحر  لذ ظها بطاقة  Computer). سيتم 

ملوجو  لعالمة +  نقر فو  لة (Removable Disk) ( شي مشابه).  لإل
.(Removable Disk) لة على يسا قر قابل لإل

 Removable) لة ) حتت قر قابل لإل لد ليال ( ب  يظهر   ٤
ملسمى DCIM، فيظهر  ملجلد  و  ملوجو  لعالمة +  نقر فو   .(Disk

ملوجو حتت DCIM، تظهر قائمة  لفرعي  لدليل  ليل فرعي. عندما تنقر فو 
.(Explorer) ملستكشف ألمين من شاشة  جلانب  خلاصة بك على  لصو 
نقر فو حتديد   ،(Edit) ملنسدلة حترير لقائمة  لصو (  يع  ٥ قم بتحديد 
نقر فو   ،(Edit) لقائمة حترير لكل (Select All))،  قم بنسخها ( 

.((Copy) نسخ
 My) لكمبيوتر ملحلي (Local Disk) حتت جها  لقر  نقر فو   ٦

خلا  لكمبيوتر  لثابت   لقر  ر  نت تعمل   آل   .(Computer
بك.

نتقل   ) (Local Disk) ملحلي لقر  لد جديد حتت  ٧ قم بإنشا 
لد  نقر فو    ،(New) نقر فو جديد  (File) ملنسدلة ملف لقائمة 

ألمين  جلانب    ((New Folder) لد جديد لد يسمى  (Folder). يظهر 
 ، جلديد مميز ملجلد  ملستكشف (Explorer). بينما يكو نص هذ  من شاشة 

سم  ، صو (Pictures)). لتغي  ملثا سم جديد، (على سبيل  ميكنك كتابة 
سم  ألمين فو  ملا  لنقر بز  لبساطة  قت الحق، ميكنك بكل  ملجلد  

ل تظهر،  قم بكتابة  لقائمة  عا تسمية (Rename) من  ختيا  ملجلد، 
جلديد.  السم 

لقائمة  نتقل     ، لذ قمت بإنشائه منذ حلظا جلديد  ملجلد  نقر فو   ٨
 .(Paste) نقر فو لصق  (Edit) ملنسدلة حترير

ملوجو  جلديد  ملجلد  خلطو ٥  هذ  ل قمت بنسخها   لصو  ٩ يتم لصق 
لصو بنجا  نتقا  خلا بالكمبيوتر. للتحقق من  لثابت  لقر  ر   
ملفتر  تر نفس قائمة  جلديد. من  ملجلد  نقر فو   ، كر لذ من بطاقة 

خلطو  كر ( لذ ليها  بطاقة  يتها عندما نظر  ل  ملجلد  لك  مللفا  
 .(٤
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خلا  لكمبيوتر  كر   لذ لصو بنجا من بطاقة  نتقا  لتحقق من  ١٠مبجر 
خليا  لبطاقة (حتت  قم بتنسيق  لكام  خر   لبطاقة مر  بك، ضع 

.( لكام لتشغيل)   ) Playback لقائمة   ( Delete (حذ

Macintosh لتشغيل لصو  كمبيوتر يعمل بنظا   نقل 
كر  لذ ا  جها قر بطاقة  خا قم بإ لكام  كر من  لذ لة بطاقة  ١ قم بإ

لطابعة). لكمبيوتر   ملوجو   كر  لذ (  فتحة بطاقة 
لذ تقو بتشغيله،   Mac OS X لتشغيل صد نظا   / فًقا لتكوين   ٢
)  تطبيق  لصو لتقا  ) Image Capture ما تطبيق يسمى سيتم بد 
لكام   لصو من  يرشد خال عملية نقل  يسمى iPhoto تلقائي 

لكمبيوتر.
لز  ما  )، فانقر فو  لصو لتقا  ) Capture لتطبيق •  مت بد تشغيل 
لز Download All (حتميل  لبعض)   Download Some (حتميل 

لصو  ضع  ضي، سيتم  فتر لكمبيوتر. بشكل  لصو   جلميع) لنقل 
ستنا  نو  ) ( فال ) Movies ملجلد    ( ملجلد Picture (صو  

خلا ֲדا). مللف 
) لنقل  ست ) Import لز لتطبيق iPhoto، فانقر فو  •  مت بد تشغيل 

 iPhoto لتطبيق لصو   زين  خلا بك. سيتم  لكمبيوتر  لصو  
قت الحق، قم ببد تشغيل iPhotoفقط.  ليها   للدخو  ته، 

ملكتب عن  ، قم بالبحث  سطح  •  حالة عد بد تشغيل  تطبيق تلقائي
لصو من هنا  ،  قم بنسخ  كر لذ لذ ميثل بطاقة  ألقر  ر  مز 

 ، مللفا ملعلوما حو كيفية نسخ  ملحلي. ملزيد من  لقر  ر   
خلا  لكمبيوتر  ملثبت على  لتعليما  هو نظا   ،Mac جع تعليما

بك.



١٢٩ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

قر لكام كمحر  تكوين 
قر عند توصيلها  لكام كي تعمل كمحر  لطريقة بإعد  تقو هذ 

بالكمبيوتر.
لقيا  قر (Disk Drive) (حتتا   ر  لوضع  لكام   ١ قم بتعيني 

حد فقط): خلطو مر  ֲדذ 
فق) لعر  لز Menu/OK (قائمة/مو ضغط على    ، لكام . قم بتشغيل 

 .( لصو لتقا  ) Capture قائمة
 .( عد ) Setup لقائمة لز  لالنتقا   . قم بإستخد 

ضغط على    ،USB لقائمة لز  لتمييز خيا  . قم بإستخد 
فق).  Menu/OK (قائمة/مو

ضغط    ،( ألقر ر  ) Disk Drive لز  لتحديد . قم بإستخا 
فق). على Menu/OK (قائمة/مو

Menu/ ضغط على   ،( لز  لتمييز EXIT (خر هـ. قم بإستخد 
فق). OK (قائمة/مو

قر (Disk Drive)، قم بتوصيل  ر  لوضع  لكام   ٢ مبجر تعيني 
.USB لكام بالكمبيوتر بإستخد كابل

ملوضحة  لعملية  لصو هي نفس  ملرحلة، تكو عملية نقل  ٣ عند هذ 
جهز  كر  صفحة ١٢٦.   لذ ستخد جها قر بطاقة  لقسم   

لة  لكام كـقر قابل لإل ل تعمل بنظا Windows، تظهر  لكمبيوتر 
 Windows)  Windows شاشة مستكشف  (Removable Disk)

ما  ل تعمل بنظا Macintosh، سيتم بد  لكمبيوتر  جهز    .(Explorer
 . لتطبيق iPhoto تلقائي   ( لصو لتقا  ) Capture لتطبيق

ل تعمل بنظا Macintosh،   يتم بد تشغيل  لكمبيوتر  جهز  مالحظة  
، فقم بالبحث  سطح  )  iPhoto تلقائي لصو لتقا  ) Capture ما

ملسمى HPxnnn (حيث ميثل xnnn طر  ألقر  ر  مز  ملكتب عن 
جع تعليما   ، مللفا ملعلوما حو كيفية نسخ  ). ملزيد من  لكام

خلا بك. لكمبيوتر  ملثبت على  لتعليما  هو نظا   ،Mac
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ملحتململشكلة حلللسبب 
ال ميكن تشغيل 

. لكام
ية ال تعمل  لبطا  
بشكل صحيح  قد 

ا مثبتة  مت تفريغها  
بشكل غ صحيح  

. ا غ موجو

ية  لبطا لشحنة   • قد يكو مستو 
. جّر تركيب  منخفض  فا متام

ية مت شحنها.  ية جديد  بطا بطا
ية بشكل صحيح  لبطا خا  • تأكد من 

(صفحة ١٤).
ية  لبطا ستخد نو  • تأكد من 

فضل نتائج،  لصحيح. للحصو على 
 lithium ion ية قم فقط بإستخد بطا

HP Photosmart R07 قابلة إلعا 

 HP Photosmart لشحن لكام
ية   R-series (L1812A)  بطا

. حد Duracell CP1 تستخد مر 

ستخد   حالة 
 HP لطاقة و 
AC، فإما  يتم 

توصيله بالكام   
خاله مبأخذ تيا  يتم 

كهربائي.

 HP AC لطاقة و  تأكد من توصيل 
خاله مبأخذ تيا كهربائي  من  بالكام 

. صا

 HP لطاقة و   
AC ال يعمل يشكل 

صحيح.

لطاقة HP AC غ تالف   و  تأكد  
معطو كما تأكد من توصيله مبأخذ تيا 

. كهربائي صا

لكام عن  توقفت 
لعمل.

عا تعيني  جع  لكام ( قم بإعا تعيني 
, صفحة ١٢٤). لكام

حلو مشكال 



١٣١ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

ملحتململشكلة حلللسبب 
ية  لبطا  قيا 
ينخفض  يرتفع 

. كث

لتشغيل  ضا   
ملختلفة للكام 

تتطلب مستويا 
تلفة.  طاقة 

ية, صفحة ١٦٦ للحصو  لبطا جع قيا 
على توضيح كامل. 

عا  سأحتا  
ية  شحن بطا

 lithium ion
. كث

الستخد   
 Imageملكثف لـ
Display (عر 
 Liveلـ ( لصو
لعر  ) View

ملباشر)  للقيا 
لفيديو  بتسجيل 

ئد  لز الستخد 
لتكب  للفال 

لتصغ يستهلك 
كث من طاقة 

ية. لبطا

ية,  لبطا ستخد  جع متديد مد 
صفحة ١٦٢.

ية  عا شحن بطا مت 
ل   lithium ion

تستخدمها بشكل غ 
صحيح.

ية lithium ion مشحونة  ال تكو بطا
يتم تفريغها مبر  ئها،  بالكامل عند شر
لكام  ال.  لوقت سو مت تركيبها  
ل  جلديد   ية  لبطا عا شحن  ب 
لسعة   يتم شحنها مؤخر ح تصل  

ستخد  لتحكم    : مللحق  جع  لكاملة (
, صفحة ١٦١). يا لبطا

ية  مت تفريغ بطا
lithium ion من 
تلقا نفسها ألنه 
ستخدمها   يتم 

. حديث

ية lithium ion من تلقا  يتم تفريغ بطا
مها  حالة  ستخد نفسها  حالة عد 
. لذلك،  حالة  لكام عد تركيبها  

كثر، فقد  مها ملد شهرين   ستخد عد 
لتحكم    : مللحق  جع  تستفيد من شحنها (

يا صفحة ١٦١). لبطا ستخد 
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ملحتململشكلة حلللسبب 
ستطيع شحن  ال 
 lithium ية بطا

ion

ية مشحونة  لبطا  
بالفعل.

ية قد مت شحنها مؤخر فال  لبطا  كانت 
ية  لبطا ية. بعد تفريغ  لبطا تبد عملية شحن 
. خر بعد فتر قص لة شحنها مر  قم مبحا

و  ستخد  يتم 
. طاقة AC غ صا

ملقبو   HP AC لطاقة و  قم بإستخد 
: شر  مللحق  نظر  لكام فقط ( مع هذ 

, صفحة ١٧١). لكام ملحقا 

ية ضعيف  لبطا جهد 
، فال ميكن بد  جد

لشحن.

ل قد تكو  ية  لبطا لكام شحن  لن حتا 
لة  لشحن. قم بإ تالفة  مت تفريغها متام من 

لكام  قم بإعا شحنها  ية من  لبطا
 R-series لسريع لكام  HP مشحن 
إلضافية  ية  لبطا  ضعها  جتويف شحن 
لكام (يتم شر كل منهما  خلا بقاعد 

لكام مر  ية   لبطا )،  جّر  على حد
ملحتمل   ية، فمن  لبطا .   تعمل  خر
 lithium ion ية تكو تالفة. قم بشر بطا

 : مللحق  جع  لة. ( ملحا عد  جديد 
, صفحة ١٧١). لكام شر ملحقا 

ية تالفة   لبطا  
غ صاحلة.

لوقت  ية lithium ion مبر  تضعف بطا
لعمل. عندما  ملمكن  تتوقف عن  من 
ية، فال  لبطا لكام مشكلة   تكتشف 
لشحن  تتوقف عن  عا  تبد  عملية 

ية  ا. قم بشر بطا لشحن سابق أل عملية 
: شر ملحقا  مللحق  جع  ) . جديد

, صفحة ١٧١). لكام
ية  لبطا خا   يتم 

بشكل صحيح.
ية بشكل صحيح  لبطا خا  تأكد من 

جع صفحة ١٤). )
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ملحتململشكلة حلللسبب 
لكام   

ال تستجيب عند 
حد  لضغط على 

. أل

يقا تشغيل  مت 
غالقها. لكام  

. لكام قم بتشغيل 

لكام  مت توصيل 
ها كمبيوتر.

ها كمبيوتر فال  لكام   حالة توصيل 
.  حالة  لكام تستجيب معظم  

ا تقو فقط بتشغيل شاشة  ، فإ أل ستجابة 
يقا تشغيله،  –   لصو  حالة  عر 

حلاال – تقو بإيقا تشغيل شاشة  بعض 
لصو  حالة تشغيله. عر 

ية.  لبطا ية  بإعا شحنها.مت تفريغ  لبطا قم باستبد 
لكام عن  توقفت 

لعمل.
 AC لطاقة و  •  حالة توصيل 

، قم بفصله.  قم بإعا تعيني  بالكام
 , لكام عا تعيني  جع  لكام (

صفحة ١٢٤).
عا تنسيق بطاقة  • قم بتنسيق  

. كر لذ
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ملحتململشكلة حلللسبب 
د تأخ 

لضغط  طويل بني 
ملصر  على  
لكام  لتقا 

. للصو

لكام   حتتا 
لوقت إلغال  بعض 

مستو  لتركيز 
. لتعر

لتركيز)  قم بإستخد Focus Lock (تثبيت 
جع صفحة ٣٧). )

ملشهد مظلم 
لكام حتتا  
من تعر طويل.

 . لفال • قم بإستخد 
 ، لفال ستخد  مكانية  •  حالة عد 

ثنا  لكام  حلامل لتثبيت  قم بإستخد 
لطويلة. لتعر  فتر 

 Focus Assist تأكد من ضبط ضو •
لتركيز)  Auto (تلقائي)  (مساعد 
لتركيز, صفحة  جع ضو مساعد  )

.(١١٧
لكام تستخد   

عد للفال 
 Red-eye مع

Reduction

للو  (ميز تقليل 
 .( لعيو ر من  أل

لتقا صو مع ميز  ستستغر عملية 
ر  أل للو  Red-eye Reduction (تقليل 

.  يتم تأخ  طو من  ) مد  لعيو من 
باملقابل،   . إلضا لفال  ملصر بسبب 

لصو للفال  ضيع  نتظا مو تأكد من 
. لثا



١٣٥ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

ملحتململشكلة حلللسبب 
لكام  ال تقو 

بإلتقا صو عند 
لضغط على  

ملصر .

 تقم بالضغط على 
ملصر بقو   

كافية.

لنهاية. لز مصر ح  قم بالضغط على 

خلية  لد كر  لذ  
كر  لذ  بطاقة 

ملثبتة قد  ية  الختيا
 . متأل

لكمبيوتر،  لكام   لصو من  قم بنقل 
كر  لذ ملوجو   لصو  ذ كافة   قم 
لبطاقة  ستبد    . كر لذ خلية  بطاقة  لد

. خر جديد ببطاقة 
كر  لذ  بطاقة 
ملثبتة  ية  الختيا

مغلقة.

ملوجو على  إلغال  قم بتحريك مقبض 
لفتح. ضع  كر   لذ بطاقة 

عا شحن  يتم 
. لفال

لتقا  لفال قبل  عا شحن  نتظر ح يتم 
. خر صو 

لكام  مت تعيني 
 Macro تركيز 

ال    ( (ماكر
لتقا صو  تستطيع 

لكام  ح عثو 
على تركيز.

لكام (جّر  • قم بإعا حتديد تركيز 
ستخد Focus Lock (مفتا تثبيت 

جع صفحة ٣٧). لتركيز؛ 
خل  لصو  جو موضو  • تأكد من 

جع  ملاكر (صو مقربة) ( مسافة 
لتركيز,  عد مسافة  ستخد 

صفحة ٣٨).
لكام  لت  ما 

خر صو  حتتفظ 
قمت بالتقاطها.

لكام من  نتظر بضعة ثو ح تنتهي 
لقيا بإلتقا صو  خر صو قبل  معاجلة 

. خر
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ملحتململشكلة حلللسبب 
لصو غ 

ضحة.
لضو ضعيف   

لفال   مت تعيني 
يقا  ) Flash Off

.  ( لفال تشغيل 

لضو مظلم قليًال، تتطلب  عندما يكو 
. قم بإستخد  طو لكام مد تعر 

لكام  قم بتحسني حالة  حلامل لتثبيت 
 Flash On  لفال إلضا  قم بتعيني 

جع تعيني تشغيل  )  ( لفال (تشغيل 
, صفحة ٤٣). لفال

لكام   مت تعيني 
عد تركيز غ 
صحيح للمنظر. 

 ( لكام  تركيز Macro (ماكر قم بتعيني 
)  Infinity (ما    Normal (عا
لصو مر  لتقا  جّر  اية له)   ال 

عد مسافة  ستخد  جع  خر (
لتركيز,  صفحة ٣٨).

قمت بتحريك 
لتقا  ثنا  لكام 

. لصو

لز  لضغط على  ثنا  لكام  قم بتثبيت 
حلامل. قم بالبحث  مصر  قم بإستخد 
لرمز   Image Display (شاشة  عن 
ملستحيل  نه من  لك  ) (يع  لصو عر 

حلامل). ستخد  ب  لكام  تثبيت 
لكام على  مت تركيز 

شئ غ صحيح،  
لكام من   تتمكن 

لتركيز.

لتركيز مضيئة  قو  • تأكد  تصبح 
لصو  لتقا  ألخضر قبل  باللو 

, صفحة  لكام جع حتديد تركيز  )
.(٣٦

• قم بإستخد Focus Lock (مفتا 
جع صفحة ٣٧). لتركيز) ( تثبيت 
لتركيز  لبحث عن  لوية  ستخد   •

جع صفحة ٣٩). )

. 
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ملحتململشكلة حلللسبب 
لصو ساطعة 
. لال كثر من 

لفال يصد ضو 
كثر من  شديد 

. لال

جع تعيني  لفال ( • قم بإيقا تشغيل 
, صفحة ٤٣). لفال تشغيل 

ستخد  بتعد عن ما تقو بتصوير   •
لتصغ للحصو على نفس  لتكب 

. إلطا
 مصد طبيعي 

صطناعي سو   
صد ضو  لفال 

كثر من  شديد 
. لال

تلفة. ية  لصو من  لتقا  • جّر 
لكام مباشرً  ضو  • جتنب توجيه 

ساطع  سطع عاكس  يو مشمس.
 EV Compensation فض • قم 
جع  ) ( لتعر (تعويض مستو 

صفحة ٥٧). 
ضع  ) AE Bracketing قم بإستخد •
جع  لتلقائي "بني قوسني") ( لتعر 

صفحة ٧٤).

لكث  يوجد باملنظر 
ملظلمة،  ألشيا  من 

سو على  مثل كلب 
. سو سرير 

فض EV Compensation (تعويض  قم 
جع صفحة ٥٧). ) ( لتعر مستو 

مت تعيني شاشة عر 
لصو للعر  

عل  لطلق، مما  و 
لصو تبد ساطعة 

. لال كثر من 

قم بتغي Display Brightness (سطو 
) للحصو  إلعد ) Setup قائمة  ( لعر
لصو  قة  شاشة عر  كثر  على سطو 

جع صفحة ١١٦). )

 EV قمت باستخد
 Compensation

(تعويض مستو 
قت ما    ( لتعر
مه  ستخد ب  كا 

فيه.

قم بتعيني EV Compensation (تعويض 
جع صفحة ٥٧). ) 0  ( لتعر مستو 
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ملحتململشكلة حلللسبب 
كثر  لصو مظلمة 

 . لال من 
 يكن هنا ضو 

. ٍ كا
لطبيعية. إلضا  نتظر ح تتحسن حالة   •

. ضا غ مباشر • قم بإضافة 
جع صفحة ٤٣). لفال ( • قم بإستخد 

• قم بضبط EV Compensation (تعويض 
جع صفحة ٥٧).  ) ( لتعر مستو 

ضع  ) AE Bracketing قم بإستخد •
جع  لتلقائي "بني قوسني") ( لتعر 

صفحة ٧٤).
 Adaptive Lighting قم بإستخد •

جع صفحة ٦٨). ملحكمة) ( إلضا  )

لكن   ، لفال مت تشغيل 
ما ترغب  تصوير 

. كا بعيد جد

ملسافة  خل  جو ما ترغب  تصوير  تأكد من 
ألمر  جع صفحة ١٧٦).  كا  لفعالة للفال (

 Flash Off إلعد ستخد  كذلك، فجّر 
جع صفحة ٤٣)،  )  ( لفال يقا تشغيل  )
طو (قم بإستخد  لذ سيتطلب مد تعر 

حلامل).

لشي  لضو خلف   
. ملر تصوير

إلعد Flash On (تشغيل  • قم بإستخد 
ستخد  جع صفحة ٤٣)،   )  ( لفال
ملحكمة)  إلضا  ) Adaptive Lighting

كثر  لشي  جع صفحة ٦٨) جلعل  )
سطوًعا.

• قم بزيا EV Compensation (تعويض 
جع صفحة ٥٧).  ) ( لتعر مستو 

ملوقع) لتنفيذ  ) Spot إلعد • قم بإستخد 
لتعر  ظيفة AE Metering (قيا 

جع صفحة ٦٦). لتلقائي) (

شيا  ملنظر يتضمن   
لو فاحتة،  كث  
بيض يقف  مثل كلب 

لثلج.  

قم بزيا EV Compensation (تعويض مستو 
جع صفحة ٥٧).  لتعر ) (
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ملحتململشكلة حلللسبب 
يخ  يتم عر تا
قت غ   /

صحيحني.

 / يخ  لتا مت تعيني 
لوقت بشكل غ 

صحيح  قد تغ 
لوقت. منطقة 

خليا  لوقت باستخد  يخ  لتا عد تعيني 
لوقت)  قائمة  يخ  لتا ) Date & Time

جع صفحة ١١٨). ) ( إلعد ) Setup

لتشغيل/  ضو 
قت  كر   لذ

لكن  لتشغيل 
لكام تبد 

ال تعمل  "معطلة" 
بشكل صحيح.

 ، لكام ثنا تشغيل 
لكهربا   نقطعت 

عا بسرعة.

عا  جع  عا تعيني ( لز  ضغط على 
, صفحة ١٢٤).  لكام تعيني 

يا  لبطا لطاقة ( يع مصا  لة  ، قم بإ
قائق.  لطاقة AC) ملد ٥  ١٠  و 

. لتعيني بشكل تا لكام بإعا  لك يسمح 

لكام   
تستجيب ببط 

لة  ا عند 
. لصو ستعر 

ميكن  يؤثر تثبيت 
ية  ختيا كر  بطاقة 
جو صو  بطيئة  

كث على بعض 
إلجر مثل 

لتكب  لصو  مترير 
.  ، حلذ

لذ  لتشخيصي  الختبا  • قم بتشغيل 
لتشخيصية  الختبا  جع  للكام (
, صفحة ١٥٣) الختبا  تية للكام لذ

. كر لذ سرعة بطاقة 
سعة  لتخزين  صفحة ١٧٧  جع   •
, صفحة ١٨١ للحصو على  كر لذ

. كر لذ تلميحا حو بطاقا 
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ملحتململشكلة حلللسبب 
لكام تصد   
صو خشخش 
قو ֲדزها. عندما 

لكتر  يوجد مكو 
لكام  س باجتا 

 . لصو عندما تلتقط 
ملكو  يستخد هذ 

خل  كر صغ 
تركيب معد 

يصد خشخشة عند 
. الهتز

ال تقلق بشأنه.

عند ملسها تصبح 
فئة (  لكام 

ح ساخنة).

لطاقة  و  تستخد 
HP AC لتشغيل 

لكام  إلعا 
ية  لبطا شحن 

،  قمت  لكام  
لكام  بإستخد 

قيقة  ملد طويلة (١٥ 
كثر).  

لك،  لرغم من  . على  ي مر عا لك  يعد 
ية، فقم بإيقا   بد  شئ بصو غ عا

و  لكام من  فصل  لكام  تشغيل 
. بعد  لكام لت تر    HP AC لطاقة

ية للتحقق من  لبطا لكام  لك قم بفحص 
تمل. ية عالما لتلف  جو  عد 



١٤١ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

لكام   خلطأ   سائل 
ملحتمللرسالة حلللسبب 

 BATTERY
 DEPLETED.
 Camera is

 shutting down
ية.  لبطا (مت تفريغ 

يقا تشغيل  جا 
.( لكام

ية منخفضة  لبطا طاقة 
لطاقة  ال تكفي  جد 

لتشغيل. الستمر 

ية  قم بإعا  لبطا ستبد 
لطاقة  و  ستخد  شحنها،  

.HP AC

Battery is defective

ية معطوبة) لبطا  )
ية حد ֲדا متا  لبطا

ا قد مت تفريغها   
. بشكل تا

جع  ) . ية جديد قم بشر بطا
: شر ملحقا  مللحق 

, صفحة ١٧١). لكام
 Battery

 cannot be
 charged

عا شحن  (ال ميكن 
ية) لبطا

ثنا  ما حد خطأ 
لشحن  عا  عملية 

 حد  تشويش 
 AC لطاقة مبحو 
لشحن  مت  ثنا 

لطاقة  و  ستخد 
AC غ صحيح  
ية معطوبة   لبطا

ية    يتم تركيب بطا
. لكام

ية عد  لبطا عا شحن  جّر 
.  فشلت هذ  خر مر 

ية جديد  لة، فقم بشر بطا ملحا
مللحق  جع  ) . خر  حا مر 

 , لكام : شر ملحقا 
صفحة ١٧١).

 Battery too low
for Live View

ية منخفضة  لبطا (طاقة 
ال تكفي  جًد 
 Live Viewلـ
ملباشر)) لعر  )

ية منخفضة  لبطا طاقة 
ال تكفي  جًد 

 Live Viewلـ
ملباشر).  لعر  )

لرسالة  ستظهر هذ 
قصر  من  خال مد 
ية  ستخد بطا عند 
CP1 تستخد مر 
, باملقابل مع  حد

ية قابلة  ستخد بطا
لشحن. إلعا 

لفيديو  لصو  لتقا  ميكنك 
ية  لر د  ستخد  كليب, عند 

لبصر بدًال من شاشة عر 
 Live View إلستخد . لصو
ملباشر), قم بإستبد  لعر  )

ستخد  ية  بإعا شحنها   لبطا
. إلختيا  AC لطاقة و 
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ملحتمللرسالة حلللسبب 
 UNSUPPORTED

 CARD
( لبطاقة غ معتمد  )

كر  لذ  بطاقة 
ل مت تركيبها  ية  الختيا

كر هي  لذ  فتحة 
كر  ليست بطاقة 

. معتمد

كر  لذ مة نو بطاقة  تأكد من مال
لتخزين, صفحة  جع  ) . للكام

(.١٧٧

 CARD IS
 ) UNFORMATTED

لبطاقة) يتم تنسيق 
 Press OK to

ضغط  ) format card
فق لتنسيق  على مو

لبطاقة)

ب تنسيق بطاقة 
ملثبتة. ية  الختيا كر  لذ

كر عن طريق  لذ قم بتنسيق بطاقة 
ملوجو على  لتعليما  تبا 

Image Display (شاشة عر 
لبطاقة  ) (  ترغب  تنسيق  لصو

.( لكام لتها من  فقم بإ

 CARD HAS
 WRONG FORMAT

لبطاقة غ  ( تنسيق 
صحيح)

 Press OK to
ضغط  ) format card

فق لتنسيق  على مو
لبطاقة)

كر  لذ يتم تنسيق بطاقة 
ملثبتة جلها  ية  الختيا

خر، مثل جها تشغيل 
.MP3 ملفا

كر عن  لذ قم بإعا تنسيق بطاقة 
ملوجو على  لتعليما  تبا  طريق 

لصو (  ترغب  شاشة عر 
لتها من  لبطاقة فقم بإ عا تنسيق   

 .( لكام

 Unable to Format
لتنسيق) كر (تعذ على  لذ  بطاقة 

ملثبتة تالفة. ية  الختيا
. كر لذ قم بإستبد بطاقة 

 The card is locked
لبطاقة مغلقة).   )

 Please remove the
 card from your

لة  camera (يرجى 
.( لكام لبطاقة من 

لقائمة  لة تكوين  ا عند 
 ،HP Instant Share

كر  لذ غال بطاقة  يتم 
ملثبتة. ية  الختيا

لبطاقة من  لة  لبساطة بإ قم بكل 
 HP Instant ستمر  مهمة لكام 

Share،  قم بتحريك مقبض 
كر  لذ ملوجو على بطاقة  إلغال 

. الستمر لفتح قبل  ضع   

 ) CARD LOCKED

لبطاقة مغلقة)
كر  لذ  بطاقة 

ملثبتة مغلقة. ية  الختيا
ملوجو  إلغال  قم بتحريك مقبض 
لفتح. ضع  كر   لذ على بطاقة 
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ملحتمللرسالة حلللسبب 
 ) MEMORY FULL

كر ممتلئة)  لذ
 

لبطاقة  ) CARD FULL

ممتلئة)

ال توجد مساحة كافية 
لصو  ملزيد من  حلفظ 

خلية  لد كر  لذ  
كر  لذ   بطاقة 

ملثبتة. ية  الختيا

لكام   لصو من  قم بنقل 
ذ  خلا بك،  قم  لكمبيوتر 

كر  لذ ملوجو   لصو  كافة 
جع  كر ( لذ خلية   بطاقة  لد

ستبد  , صفحة ٨٩).   حلذ
. خر جديد لبطاقة ببطاقة 

 CARD IS
 UNREADABLE

لبطاقة غ قابلة   )
( للقر

لكام  تصعب على 
كر لذ  قر بطاقة 
ملثبتة. قد ية  الختيا  

لبطاقة تالفة   تكو 
.من نو غ معتمد

يقا تشغيل  لة  • قم مبحا
لكام  قم بإعا تشغيلها.

عا تنسيق  لة  • قم مبحا
كر بإستخد  لذ بطاقة 

 Format خليا
(Memory/Card) 

/بطاقة))  كر (تنسيق (
 Delete لفرعية لقائمة   

لقائمة    ( (حذ
جع  لتشغيل) ( ) Playback

, صفحة ٨٩). حلذ
مة نو بطاقة  • تأكد من مال

زين,  جع  ) كر للكام لذ
صفحة ١٧٧).  كا نو 

ملالئم، فقم  لنو  لبطاقة 
لة تنسيقها.  تعذ  مبحا
ا  ملحتمل  تنسيقها، فمن 
تكو تالفة. قم بإستبد 

. كر لذ بطاقة 
 PROCESSING...

ملعاجلة..) (جا 
لكام مبعاجلة  تقو 
، مثل حفظ  لبيانا

خر صو قمت 
بالتقاطها.

لكام  نتها  نتظر بضعة ثو ح 
لقيا بالتقا صو  ملعاجلة قبل  من 

خر. لضغط على   خر  
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ملحتمللرسالة حلللسبب 
 CHARGING

 FLASH…

(جا شحن 
(... لفال

لكام بإعا  تقو 
. لفال شحن 

لفال مد  تستغر عملية شحن 
ية  لبطا طو عندما تكو  من 
لرسالة  ضعيفة.  ظهر هذ 
حلاجة   كث فقد تكو  

عا شحنها. ية   لبطا ستبد 
 FOCUS TOO FAR
( لتركيز بعيد جد  )

  يومض

لتركيز   مسافة 
لتركيز  تتجا مسافة 

لوضع  للكام  
.( Macro (ماكر

لكام  تركيز  • قم بتعيني 
.( Normal (عا

ملر  لشي  كثر من  قتر   •
لتركيز  خل مسافة   ، تصوير
جع  )  ( Macro (ماكر

عد مسافة  ستخد 
لتركيز, صفحة ٣٨).

 FOCUS TOO

لتركيز   ) CLOSE

( لال كثر من  قريب 

قر  لتركيز   مسافة 
لتركيز  من مسافة 
لوضع  للكام  
.( Macro (ماكر

ملر تصوير  لشي  بتعد عن 
 Macro لتركيز خل مسافة  )

جع صفحة ٣٨).  –  ( (ماكر

لتركيز  يومض  مسافة 
قر مما ميكن للكام 

لتركيز عليه  
 Macro لوضع تعيني 

.( (ماكر

لكام  تركيز  قم بتعيني 
بتعد     ( Macro (ماكر

. ك مسافة 
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 UNABLE TO FOCUS

لتركيز) لعثو على (تعذ حتديد  لكام  تعذ 
 Macro لوضع تركيز  

ملحتمل  )، فمن  (ماكر
لك نتيجًة   يكو 

لتباين. فا  ال

 Focus Lock قم بإستخد •
جع  لتركيز) ( (مفتا تثبيت 
صفحة ٣٧). قم باإلشا  

كثر  ملنظر يكو  جز من 
. سطوع

خل  لكام  جو  • تأكد من 
  ( مسافة تركيز Macro (ماكر

جع صفحة ٣٨). )
 LOW LIGHT -

 UNABLE TO FOCUS
لضو ضعيف – تعذ  )

لتركيز) على حتديد 

ملنظر مظلم جد   
لكام على حتديد  تعذ 

لتركيز.

جي. • قم بإضافة مصد ضو خا
 Focus Lock قم بإستخد •

جع  لتركيز) ( (مفتا تثبيت 
صفحة ٣٧). قم باإلشا  

كثر  ملنظر يكو  جز من 
. سطوع

 Focus تأكد من تعيني ضو •
لتركيز)   Assist (مساعد 

جع صفحة  Auto (تلقائي) (
.(١١٧

( لكام هتز  (حتذير 
من  لضو ضعيف   

لصو  ملحتمل  تكو 
ضحة نتيجًة ملد  غ 

ملحتا  لطويلة  لتعر 
ֲדا.

جع ضبط  لفال ( قم بإستخد 
ستخد حامل  , صفحة ٤٣)،   لفال

. للكام

 ERROR SAVING
 IMAGE

( لصو (خطأ  حفظ 
كر  لذ  بطاقة 

ملثبتة كانت  ية  الختيا
لتها  نصف مغلقة  مت 

لكام من  نتها  قبل 
لبطاقة. لكتابة  

ملوجو  ملقبض  • حتقق ما  كا 
ضع  كر   لذ على حافة بطاقة 

إلغال بالكامل.
ئم ح يتوقف ضو  نتظر   •

لتشغيل/ ) Power/Memory
لة  لوميض قبل  ) عن  كر لذ

. لكام لبطاقة من 
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ملحتمللرسالة حلللسبب 
 F-number and

 shutter speed turn
 red in Live View

 F لعد (يتم حتويل 
للو  ملصر   سرعة 

 Live View ر  أل
ملباشر)). لعر  )

لكام خا نطا   
ملصر  ملنفذ  سرعة 

. ملحد

ستخد  تلفة عند  قم بتحديد فتحة 
 Aperture Priority لتصوير ضع 

.(AV ملنفذ لوية  ) Av

 Cannot display
 image

(تعذ على عر 
( لصو

لصو  لتقا  مبا مت 
خر  ملف  بكام 

صو تالف بسبب 
لكام  يقا تشغيل 

بشكل غ صحيح.

 . الة جيد لصو  • قد تكو 
لكمبيوتر  لصو   قم بنقل 

لة  خلا بك  قم مبحا
 HP Image نامج فتحها ب

.Zone

كر   لذ لة بطاقة  • ال تقم بإ
. لكام حالة تشغيل 

 Camera has
 experienced a

 fatal error

لكام خلطأ  (تعرضت 
( خط

لكام  قد تتعر 
نامج  ل ملشكلة  

لثابتة.

لكام  قم  قم بإيقا تشغيل 
ل هذ  بإعا تشغيلها.   

عا تعيني  ملشكلة، فجّر  إلجر 
 , لكام عا تعيني  جع  لكام (

ستمر  صفحة ١٢٤).  
خلطأ  ملشكلة، حتقق من شفر 

حلصو  جع  ) HP تصل بدعم  
, صفحة ١٥٤). على مساعد

 Unknown USB
device

(جها USB غ 

( معر

ها  لكام  مت توصيل 
لتعر  USB ال ميكنها 

عليه. 

لكام بطابعة   تأكد من توصيل 
كمبيوتر معتمد.



١٤٧ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

ملحتمللرسالة حلللسبب 
 Unable to

 communicate
 with printer
التصا  (تعذ 

بالطابعة)

ال يوجد  توصيل بني 
لطابعة. لكام 

لطابعة. • حتقق من تشغيل 
لكابل بني  • تأكد من توصيل 
لقاعد  لكام   لطابعة 

ية  الختيا
HP Photosmartلـ

لك  ل     .R-series
ملشكلة، فقم بإيقا تشغيل 
فصلها. قم بإيقا  لكام 
لطابعة  قم بإعا  تشغيل 
تشغيلها. قم بإعا توصيل 

لكام  قم بتشغيلها.
 Unsupported

 printer
( لطابعة غ معتمد )

لطابعة هي جها   
غ معتمد.

 ، لكام بطابعة معتمد قم بتوصيل 
  HP Photosmart مثل طابعة

فقة.  قم  PictBridge –طابعة متو
قم  ها كمبيوتر  لكام  بتوصيل 

لك. بالطباعة منه بدًال من 
 Photo Tray is

 engaged
(مت توصيل  

فية).  لفوتوغر لصو 
 Disengage photo

 tray or select
 smaller paper

 size
(قم بإلغا توصيل  
فية   لفوتوغر لصو 
صغر  بتحديد حجم 

.( للو

ستخد حجم  ال ميكن 
ملحد مع   لو 

فية  لفوتوغر لصو 
خلا بالطابعة.

لصو  قم بإلغا توصيل  
خلا بالطابعة،  قم  فية  لفوتوغر

. لو بتغي حجم 

 Printer top cover
 is open

لعلو  لغطا   )
( للطابعة مفتو

لطابعة مفتوحة. لعلو للطابعة.  لغطا  قم بإغال 
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ملحتمللرسالة حلللسبب 
 Incorrect or

 missing print
cartridge

لطباعة  ( خرطوشة 
غ صحيحة  

( مفقو

يل خرطوشة   مو
لطابعة غ صحيح  

. خلرطوشة مفقو

قم بتركيب خرطوشة طباعة جديد 
بعد  لطابعة،   قم بإيقا تشغيل 

لك, قم بإعا تشغيلها.

 Printer has a
 paper jam

 The print carriage
 has stalled

لو   شا  (يوجد 
لطابعة  لطابعة  ناقل 

قد توقف)

شو  يوجد  
لطابعة  توقفت   

لطابعة. خرطوشة 

لة  لطابعة. قم بإ قم بإيقا تشغيل 
،  قم بإعا  ملحشو متام لو 

لطابعة. تشغيل 

 Printer is out of
 paper

لطابعة) (نفد  
لطابعة. لو من  لطابعة, نفا  لو   قم بتحميل 

فق)  لز OK (مو ضغط على   
 ( ستمر ) Continue لز  

لطابعة. ين على  ملوجو
 Selected print

 size is larger than
 selected paper

size
لطباعة  ( حجم 

ك من حجم  ملحد 
.( ملحد لو 

ك  لطباعة   حجم 
. لو ً من حجم  كث

ضغط على Menu/OK (قائمة/
لكام للرجو   فق) على  مو
لطباعة)  حد  ) Print عد

 . لو فق مع حجم  حجم طباعة يتو
قم  ك للو   حد حجم 

لطابعة. ألك   لو  بتحميل 

 Selected paper
 size is too big for

 printer
لو  ( حجم 
ملحد كب جد 
بالنسبة للطابعة).

ملحد  لو   حجم 
حلد  ً من  ك كث

لذ  ألقصى للحجم 
لطابعة. تعتمد 

ضغط على Menu/OK (قائمة/
لكام للرجو   فق) على  مو
لطباعة)   ) Print عد شاشة 
لطابعة. حد حجم  يالئم 



١٤٩ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

ملحتمللرسالة حلللسبب 
 Borderless

 printing is only
 supported on
 photo paper

لطباعة  حد   )

تكو معتمد على 
لصو فقط).  

لة طباعة  قمت مبحا
صو  حد على 

.  عا

صغر   قم بتحديد حجم طباعة 
تأكد من تعيني Paper Type (نو 

 Print ملوجو على شاشة  ( لو
 Photo  (لطباعة عد  ) Setup

 Menu/OK ضغط على ) ( (صو
لكام للرجو  فق) على  (قائمة/مو

عد  ) Print Setup شاشة 
 Paper Type لطباعة)  قم بتعيني
 .( )  Photo (صو لو (نو 
لطابعة. لصو   قم بتحميل  

 Borderless
 printing is not

 supported on this
 printer

لطباعة  حد   )

غ معتمد  هذ 
لطابعة).

لطابعة ال تعتمد   
. لطباعة  حد

ضغط على Menu/OK (قائمة/
لكام للرجو  فق) على  مو

عد  ) Print Setup شاشة 
لطباعة)  قم بتحديد حجم طباعة 

صغر.

Printing canceled

لطباعة) لغا  (مت 
لطباعة. لغا مهمة  لز Menu/OK مت  ضغط على 

 . لكام ملوجو على  فق)  (قائمة/مو
. خر لطباعة مر  ستكمل طلب 
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لكمبيوتر خلطأ على  سائل 
ملحتمللرسالة حلللسبب 

 Cannot Connect
 To Product

لتوصيل باملنتج) (تعذ 
لكمبيوتر   تا 
مللفا  لوصو  
كر  لذ ملوجو  

 HP عد ثنا 
 .Instant Share
كر  لذ ما  لكن 

خلية ممتلئة،    لد
كر  حالة تثبيت بطاقة 

ما  ية، فالبطاقة  ختيا
ممتلئة  مغلقة. 

خلية  بطاقة  لد كر  لذ  كانت 
ية ممتلئة، قم بنقل  الختيا كر  لذ
جع  لكمبيوتر ( لصو  جها 
لكمبيوتر,  لصو  جها  نقل 

لصو  ذ  صفحة ١٠٩)  قم 
ملساحة  لكام لتحرير بعض  من 
, صفحة ٨٩).   حلذ جع  )

ية  الختيا كر  لذ كانت بطاقة 
مغلقة، فقم بفتحها عن طريق حتويل 
لبطاقة  ملوجو على  إلغال  مقبض 

لفتح. ضع   

يقا تشغيل  مت 
. لكام

. لكام قم بتشغيل 

لكام ال تعمل   
بشكل صحيح.

لكام بطابعة  لة توصيل  قم مبحا
HP Photosmart  بطابعة 

فقة ،  قم بطباعة  PictBridge متو
لك   . سو يؤكد  لصو

ية  الختيا كر  لذ بطاقة  لصو 
كابل USB تعمل   USB توصيل

بشكل صحيح.

لكابل بشكل  مت نوصيل 
غ صحيح.

لكابل جيد  تأكد من توصيل 
. بالكام بالكمبيوتر 



١٥١ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

ملحتمللرسالة حلللسبب 
 Cannot Connect

 To Product

لتوصيل باملنتج  (تعذ 
(تابع).

لكام   مت تعيني 
 Digital إلعد

Camera (كام 

لقائمة  قمية)  
 USB لفرعية

 Configuration

(تكوين USB) ضمن 
 Setup لقائمة

لكن يعذ   ،( إلعد )
لتعر على  لكمبيوتر 
قمية. لكام ككام 

إلعد قم بتغي 
USB Configuration (تكوين 

ر  ) Disk Drive  USB)

 Setup لقائمة   ( ألقر
جع صفحة ١١٩).  ) .( إلعد )

لظهو كمحر  لك للكام  يتيح 
يث  لكمبيوتر  خر على  قر 

لصو  ميكنك بسهولة نسخ ملفا 
لثابت  ألقر  ر  لكام   من 

للكمبيوتر.

لكام متصلة   
سطة  بالكمبيوتر بو

 ،USB لوصل لوحة 
 USB لوصل  لوحة 
فقة  خلا بك غ متو

. لكام مع 

لكام مباشرً مبنفذ  قم بتوصيل 
لكمبيوتر.   USB

 HP تستخد قاعد
Photosmart R-

نسيت    series

لز  تضغط على 
حفظ/طباعة.

لز حفظ/طباعة  ضغط على 
. لقاعد  
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ملحتمللرسالة حلللسبب 
 Cannot Connect

 To Product

لتوصيل باملنتج  (تعذ 
(تابع).

كر  لذ  بطاقة 
ملثبتة مغلقة. ية  الختيا

ملوجو  إلغال  قم بتحريك مقبض 
لفتح. ضع  كر   لذ على بطاقة 

.USB لكمبيوتر. فشل توصيل قم بإعا متهيد 

 Could Not Send
 To Service

سا   إل (تعذ 
إلنترنت) خدمة 

لكمبيوتر غ متصل   
باإلنترنت.

لكمبيوتر  تصا  تأكد من 
باإلنترنت.

 Communication
 Problem

( تصا (مشكلة 

جا تشغيل برنامج 
 HP Instant Share

لوصو  خر ميتلك حق 
 . لكام خلا  

 HP Instant قم بإغال برنامج
آلخر.  Share



١٥٣ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

تية للكام لذ لتشخيصية  الختبا 
موعة  ستخد برنامج تشخيصي ( لكام معطوبة  تالفة, فيمكن     تعتقد  

ملشكلة.  لة حتديد  لكام ملحا تلف) تعمل على  ختبا  حد عشر  مكونة من 
لعر  ) Live View أل  ألضو  لفال   : لكام ختبا ما يلي على  يتم 
 ( لصو Audio Playback (تشغيل  لصو  أللو على شاشة عر  ملباشر) 

كر  لذ ية  الختيا كر  لذ بطاقة   ( لصو Record Audio (تسجيل 
خلية. لد

إلجنليزية فقط. الختبا باللغة  مالحظة ميكن 
. لكام ١ قم بإيقا تشغيل 

. خللفية للكام جلهة  ملوجو   لز فال  ضغط على   ٢
جلهة  ملوجو   لز فال  لضغط على  لكام بينما تستمر   ٣ قم بتشغيل 

 CAMERA لعنو قا حتمل  . تظهر شاشة  خللفية للكام
 Image على ( لذ للكام لتشخيص  ) SELF-DIAGNOSTICS

.( لصو Display (شاشة عر 
موعة  لصو لتنفيذ  ملوجو على شاشة عر  لبسيطة  شا  إل تبع   ٤

ما   ، لكام الختبا  بنجا  فشل  .  بعض  الختبا
جر  ب  تتحقق من   ، لكام تفعل شيئ ألخر فهي جتعل  الختبا 
سم  ، فتاكد من صحة  الختبا لكام له بشكل صحيح.  فشل  من 
التصا بـدعم  ملعلوما عند  ) كي ميكنك توف هذ  الختبا الختبا (

لعملية.  قائق فقط إلمتا  الختبا تستغر بضعة  موعة  HP.  كافة 
قت، قم ببساطة بإيقا تشغيل  لتشخيصي عند   نامج  ل ٥ للخر من 

. لكام



١٥٤HP Photosmart R707ملستخد لـ ليل 

حلصو على مساعد 
لك  لرقمية، مبا   خلاصة بالكام  لدعم  لقسم على معلوما  تو هذ 
اتفية للدعم. قا  أل لدعم  تفس لعملية  يب  لدعم على  معلوما موقع 

يب لوصو ملوقع HP على 
يا  حلصو على مساعد عن طريق  خلاصة  الحتياجا  لعمال   يستطيع 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv ملوقع

يب موقع HP Photosmart على 
ملوقع    www.photosmart.hp.com ملوقع   قم بزيا 

لتالية: ملعلوما  www.hp.com/photosmart للحصو على 

بد كثر فاعلية  لكام بشكل  ستخد  • تلميحا حو 
HP لرقمية لكام  نامج تشغيل  خلاصة ب مج  ل لتحديثا   •

خلا بك ملنتج  • تسجيل 
تنبيها  مج  ل لتشغيل  مج  حتديثا بر ية  إلخبا لرسائل  الشتر    •

لدعم

لدعم عملية 
لتالية حسب  خلطو  لقيا بإجر  عم HP تعمل بأكثر فاعلية عند        عملية 

: ملحد لترتيب 
جع  ملستخد هذ ( ليل  صالحها   ألخطا  ستكشا  جعة قسم  ١ قم مبر

, صفحة ١٣٠). حلو مشكال 
لدعم.   يب للحصو على  لعمال على  ٢ قم بزيا موقع مركز HP لدعم 

ملعلوما حو  سع من  حلصو على نطا  إلتصا باإلنترنت، ميكنك  حالة 
ملنتج  يب للحصو على تعليما  لرقمية. قم بزيا موقع HP على  لكام 

www.hp.com/support مج على ل حتديثا  لتشغيل  مج  بر



١٥٥ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

ألملانية  لفرنسية  إلجنليزية  ولندية  لتالية:  فر باللغا  لعمال متو عم   
ملبسطة  لصينية  لتقليدية  لصينية  لسويدية  إلسبانية  تغالية  ل إليطالية 
ية متوفر  لنر لفنلندية  منركية  لد لدعم  ية. (معلوما  لكو ليابانية 

إلجنليزية فقط). باللغة 
تصل بـ  إلتصا باإلنترنت،  .  حالة  إللكتر  HP عم ٣ قم بالوصو  
 .www.hp.com/support : النتقا  إللكتر من خال  يد  HP بال
لدعم عن    . لعمال عم   HP  لفنيني حد  سو تتلقى  شخصي من 

ملوقع. لك  جة   ملد فر باللغا  إللكتر متو يد  ل طريق 
لرقمية،  لكام  جهز  ملحلي. عند حد فشل    HP جع بائع منتج  ٤

انية خال فتر  خلدمة  . تكو  ملحلي للمساعد  HP جعة بائع منتج قم مبر
لرقمية.  ملحد للكام  لضما 

جعة  لدعم. يرجى مر لعمال للحصو على  تصل هاتفيً مبركز HP لدعم   ٥
خلاصة  ملنطقة  لبلد/ اتفي   لدعم  شر  لتالية للتحقق من تفاصيل  قع  ملو

ملستمر لتحسني  جلهو  بك: HP  .www.hp.com/support تبذ 
لك تنصحك بزيا موقع HP على  اتفي، مبا   لدعم  خدما معلوما 

خلدمة  يب بشكل منتظم للحصو على معلوما جديد تتعلق مبيز 
 ، عال ملذكو  خليا  ملشكلة باستخد  ها.   تستطع حل  طريقة توف
لرقمية. للحصو  لكام  لكمبيوتر  ما  جد  ثنا تو  HP فقم باإلتصا بـ

لتالية: ملعلوما  لرجا كن مستعد لتقدمي   ، سر على خدمة 
( لكام لرقمية (يوجد  مقدمة  لكام  قم طر   •

( لكام سفل  لرقمية (يوجد  لتسلسلي للكام  لرقم   •
لكمبيوتر لذ يعمل به  لتشغيل  • نظا 

( خلاصة بالكام  CD لرقمية (يوجد على تسمية لكام  صد برنامج   •
ملشكلة قت حد  ل مت عرضها  لرسائل   •

شعا مسبق. اتفي لـHP للتغي بد  ملعمو ֲדا للدعم  لشر  ضع 
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إلشا   ال  مت  ملحد  ملد  ح  لشر  يخ  ا من تا اتفي  لدعم   
لك. غ 

قع اتفيملو لدعم  مد 
٣٠ يومفريقيا 

لالتينية  حدمريكا  عا 
حدبا عا 

ملطلة على  سيا   
ا ملحيط 

٣٠ يوم

سط أل حدلشر  عا 
حدكند عا 

ملتحد  لواليا 
ألمريكية

حد عا 

ألمريكية  ملتحد  لواليا  اتف   عم 
بعدها. لضما  لدعم خال فتر  فر  يتو

تصل بالرقم   . ان اتفي  لدعم  ، يتم تقدمي  لضما خال فتر 
.(٨٠٠) ٦٨٣٦-٤٧٤

إلسبانية على مد  إلجنليزية  ملتحد متوفر باللغتني  لواليا  اتف   لدعم با
.( شعا لدعم بد  ساعا  يا  ألسبو (قد تتغ  يا    ٧ ، ٢٤ ساعة يومي
ال  لتكلفة ٢٥  تصل بالرقم ٦٨٣٦-٤٧٤ (٨٠٠). تبلغ   ، لضما بعد فتر 

خلاصة بك.  تعتقد   الئتما  يتم تقييدها على حسا بطاقة  لكل مشكلة، 
لذ   ، لعمال تصل مبركز HP لدعم  تا  خدمة،  خلا بك   HP منتج

خلدمة مطلوبة. ميكنه مساعدتك  حتديد ما  كانت 



١٥٧ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

فريقيا سط  أل لشر  با  اتفي   لدعم 
ملوقع  . قم بزيا  لعمال سياسا مركز HP لدعم  اتفية  قا  أل قد تتغ 
خلاصة بك.  ملنطقة  لبلد/ اتفي   لدعم  شر  لتا للتحقق من تفاصيل 

www.hp.com/support

سي ٧٩٧٣٥٢٠ ٠٩٥ ٧+ (موسكو)  لر الحتا 
(   ٣٤٦٧٩٩٧ ٨١٢ ٧+(سا بطرس

سبانيا ٠٥٩ ٠١٠ ٩٠٢
ئيل ٤٨٤٨ ٨٣٠ ٩ (٠) ٩٧٢+ سر

قيقة) / ملانيا  ١٨٠ ٥٦٥٢ ١٨٠(٠) ٤٩+ (٢١,٠ يو
( ان لبلد  خل  ملتحد ٤٥٢٠ ٨٠٠ ( لعربية  إلما 

نيا ٤٩٠٣٥٢٠ (٤٤ ٣٨٠) ٧+ (كييف)  كر
يرلند ٩٠٢ ٩٢٣ ١٨٩٠
يطاليا ٨٧١ ٨٠٠ ٨٤٨

( ان لبلد  خل  لبحرين ١٧١ ٨٠٠ (
تغا ٤٩٢ ٢٠١ ٨٠٨ ل

ولندية) بلجيكا  ٠٠٥ ٣٠٠ ٠٧٠ (
لفرنسية) ) ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٧٠  

بولند ٠٠٠ ٥٦٦٦ ٢٢ ٤٨+
تركيا ٧١ ٧١ ٥٧٩ ٢١٦ ٩٠+
تونس ٢٢ ١٢ ٨٩ ٧١ ٢١٦+

ئر ٤٣ ٤٥ ٥٦ ٦١ ٢١٣+ جلز
لتشيك ٢٦١٣٠٧٣١٠ ٤٢٠+ ية  هو
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فريقيا) ية جنو  هو فريقيا ٠٠٠١٠٣٠ ٠٨٦ ( جنو 
( قم  ) +٢٥٨٩٣٠١ ١١ ٢٧  

منر ٨٤٥ ٢٠٢ ٧٠ ٤٥+ لد
مانيا ٤٤٤٢ ٣١٥ (٢١) ٤٠+

سلوفاكيا٥٠٢٢٢٤٤٤ ٢ ٤٢١+ 
لسويد ٤٧٦٥ ١٢٠ ٧٧(٠) ٤٦+

لذ ٠,٠٨   قت  إليطالية -  لفرنسية,  ألملانية,  سويسر ٦٧٢ ٦٧٢ ٠٨٤٨ (
( لذ ٠,٠٤ فرنك سويسر قت  /خا   فرنك سويسر

( قم  سط  ٢٠٢٠ ٣٦٦ ٤ ٩٧١+ ( أل لشر 
لناطقة بالفرنسية فقط) لد  فريقيا ٨٠ ٦٣ ١٧ ٢١٣ ٣٥١+  ( غر 

قيقة) / فرنسا ٢٢ ٦٠ ٦٩ ٨٩٢(٠) ٣٣+ (٤٣,٠ يو
فنلند ٧٦٧ ٦٦ ٢٠٣(٠) ٣٥٨+

لفرنسية) لكسم ٠٠٦ ٤٠ ٩٠٠ (
ألملانية)  ) ٠٠٧ ٤٠ ٩٠٠ 

ملجر ١١١١ ٣٨٢ ١ ٣٦+
مصر ٥٢٢٢ ٥٣٢ ٢ ٢٠+

ملغر ٤٠٤٧٤٧ ٢٢ ٢١٢+
( ان لبلد  خل  ية ١٤٤٤ ٨٩٧ ٨٠٠ ( لسعو لعربية  ململكة 

ملتحد ٤٣٢٠ ٠١٠ ٨٧٠(٠) ٤٤+ ململكة 
يج ٠٧٠ ٦٢ ٨١٥ ٤٧+ لنر

لنمسا١٠٠٠٠ ٨٦٣٣٢ ١ ٤٣+ 
لبلد)  خل  ) ٠٠١٠٠٠-٨١٠ 



١٥٩ لدعم صالحها  ألخطا  ستكشا  لفصل ٧: 

يا ٩٩٩ ٣٢٠٤ ١ ٢٣٤+ نيج
قيقة) / هولند  ١٦٥ ٢٠٢٠ ٠٩٠٠ (٠,١٠ يو

( قم  ليونا ٦٠٧٣٦٠٣ ٢١٠ ٣٠+ (
لبلد) خل  ) ٤٧ ٥٥ ٢٢ ١١ ٨٠١ 

ثينا)  ان من ق   ) ٢٦٤٩ ٩ ٨٠٠  

لعا  ا  آلخر   لف  لدعم 
ملوقع  . قم بزيا  لعمال سياسا مركز HP لدعم  اتفية  قا  أل قد تتغ 
خلاصة بك.  ملنطقة  لبلد/ اتفي   لدعم  شر  لتا للتحقق من تفاصيل 

www.hp.com/support

جنتني ٨٣٨٠-٤٧٧٨-١١(٥٤)  ٥٥٢٠-٥٥٥-٨١٠-٠ أل
لي  ليا ٨٠٠٠ ٨٨٧٧ (٣) ٦١+  ٨٠٠٠ ٨٨٧٧ (٠٣)  ستر

نيسيا ٣٤٠٨ ٣٥٠ (٢١) ٦٢+ ند
يل ١٥٧٧٥١-٠٨٠٠  ٧٧٩٩-٣٧٤٧(١١) ل

بنما ٧١١٢٨٨٤-٨٠٠-٠٠١
ب ١٠١١١-٨٠٠-٠

تايالند ٩٠٠٠ ٣٥٣ ٢(٠) ٦٦+
تايو ٠١٠٠٥٥ ٨٠٠ ٠ ٨٨٦+

ترينيد  توباجو ٧١١٢٨٨٤-٨٠٠-١
تشيلي ٩٩٩-٣٦٠-٨٠٠ 

جامايكا ٧١١٢٨٨٤-٨٠٠-٠ 
مينيك ٧١١٢٨٨٤-٨٠٠-١  لد ية  هو

يا ٣٠٠٣-١٥٨٨ ٨٢+ ية كو هو
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تيماال ٥١٠٥ ٩٩٩-١٨٠٠ جو
سنغافو ٥٣٠٠ ٦٢٧٢ ٦٥+

لصني ٤٥١٨ ٣٨٨١ (٢١) ٨٦+ 
لفلبني ٣٥٥١ ٨٦٧ (٢) ٦٣+ 

يال ٤٧٤٦,٨٣٦٨-٨٠٠-٠١ ف
فيتنا ٤٥٣٠ ٨٢٣ ٨ (٠) ٨٤+  

كند ٦٨٣٦-٤٧٤-٨٠٠-١
ملحلية)  جا  تصا ميسيسا خل منطقة   ( ٤٦٦٣-٢٠٦-٩٠٥ من 

يكا ٠٥٢٤-٠١١-٨٠٠-٠  كوستا
كولومبيا ٤٧٢٦-٠١١-٨٠٠-٠١ 

ماليزيا ٤٠٥ ٨٠٥ ٨٠٠ ١ 
 (٥٥)٩٩٢٢-٥٢٥٨ ملكسيك ٤٧٢٦٦٨٤-٨٠٠-٠١ 

يلند ٦٦٤٠ ٣٥٦ (٩) ٦٤+ نيو
ند ٤٤٧٧٣٧ ٦٠٠ ١

هونج كونج سا ٤٠٩٨ ٢٨٠٢ ٨٥٢+  
ألمريكية ٦٨٣٦-٤٧٤ (٨٠٠) ١+ ملتحد  لواليا 

( ليابا خل  ليابا ٥١١ ٠٠٠ ٠٥٧٠ (
( ليابا  ٩٨٠٠ ٣٣٣٥ ٣ ٨١+ (خا 
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 : مللحق 
يا لبطا ستخد   

ية HP Photosmart R07 lithium ion  قابلة  ما بطا لكام      تستخد 
ية  لشحن لكام  HP Photosmart R-series (L1812A)،  بطا إلعا 
ستخد فقط  فضل نتائج،  . للحصو على  حد Duracell CP1 تستخد مر 

  lithium ية لشحن  بطا لقابلة إلعا   HP لعالمة ية lithium ion  حتمل  بطا
. حد ion  جو عالية تستخد مر 

يا  لبطا نقا هامة حو 
هي مشحونة بشكل  لشحن مز  لقابلة إلعا  جلديد  يا  لبطا   •

لشحن مشحونة  لقابلة إلعا   lithium ion يا ب  تكو بطا جزئي.  
مها ملد شهرين   ستخد ،    يتم  مها أل مر ستخد بالكامل قبل 

كثر.
كثر من شهرين)، توصي  لكام لفتر طويلة ( ستخد  •  كنت ال تعتز 
تتر  لشحن  ية قابلة إلعا  ال  كنت تستخد بطا ية  لبطا لة  HP بإ

 .HP AC لقاعد  متصلة مبحو لطاقة لكام مثبتة على 
فق للعالما  ية  لبطا ئم من توجيه  ، تأكد  لكام ية   لبطا خا  • عند 
ية بشكل غ صحيح، فقد  لبطا خا  ية.   مت  لبطا ملوجو  جتويف 

لكام لن تعمل. لكن  ية  لبطا غال با  يتم 
ية.  لبطا حيان مع نفس  لقر  ية يتذبذ   لبطا • قد تالحظ  قيا 

ملباشر)  لعر  ) Live View لتشغيل – مثل ضا  لك أل بعض  د 
لك  . سيؤ  ألخر ضا  أل كثر من  لفيديو – تستهلك طاقة   تسجيل 

قت تشغيل  ضعف، أل  ية  ية   مستو بطا لبطا   يش مقا 
قل , مثل  ضع يتطلب طاقة  لتبديل   قصر. عند  ضا  أل ية  تلك  لبطا

جو  ية، مش   لبطا لتشغيل) , فقد ترتفع قر قيا  ) Playback
لوضع. لك  ية  بقيت   لبطا كثر   قت تشغيل 
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ية  لبطا ستخد  متديد مد 
ية: لبطا ستخد  لتلميحا لتمديد مد      فيما يلي بعض 

لك عند  ية بدًال من  لر د  ستخد  لصو  • قم بإيقا تشغيل شاشة عر 
لك  لصو  تشغيل كلما كا  تر شاشة عر  لفيديو.  لصو  حتديد 

 . ممكن
لتشغيل)   عد Live View at Power On (عر مباشر عند  • قم بتغي 
ملباشر)،  لعر  يقا تشغيل  ) Live View Off  ( إلعد ) Setup قائمة
لعر  نظر  لكام بالوضع Live View (عر مباشر) ( ح ال يتم تشغيل 

لتشغيل  صفحة ١١٨). ملباشر عند 
 Setup قائمة   ( لعر إلعد Display Brightness (سطو  • قم بتغي 

قل  لصو طاقة  )  Low (منخفض)، ح تستهلك شاشة عر  إلعد )
لعر   نظر سطو  لوضع Live View (عر مباشر) ( عندما يكو  

صفحة ١١٦).
 Auto Flash  لكام عد  أل عن طريق  حلد  لفال   ستخد  • قلل 
لفال   عد  نظر  ) ( لفال (فال تلقائي)، بدًال من Flash On (تشغيل 

صفحة ٤٣).
ي لتقليل حتريك  لك ضر لبصر فقط  كا  لتصغ  / لتكب ستخد   •

/ تصغ بصر  صفحة ٤١). نظر  تكب أل ( حلد  لعدسة  
.  كنت تتوقع  يبلغ  أل حلد  لضر   لطاقة غ  ستهال  • تقليل 

ضع  لكام   تر  قائق،  س  تني كل  كثر من صو لتصوير  معد 
لكام  يقا تشغيل  ، بدًال من  لصو يقا تشغيل شاشة عر  لتشغيل مع 

حلد  لعدسة   نكما  متد  لك من عد مر  . يقلل  بعد كل صو
. أل

 HP Photosmart R-series قاعد كام  HP AC لطاقة و  ستخد   •
لصو  ملثا عند نقل  لكام لفتر طويلة، على سبيل  ية عند تشغيل  الختيا

لطباعة.  جها كمبيوتر  عند 
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 Lithium Ion يا ستخد بطا ما عند  حتياطا 
لنا  تقو بتسخينها. ية   لبطا • ال تضع 

ية بأ شئ معد  لسالب للبطا لطر  ملوجب مع  لطر  • ال تقم بتوصيل 
(مثل سلك).

بابيس شعر   ية مع عمال معدنية  قال   لبطا ز  • ال حتمل  
ملعدنية  لعمال  ية lithium ion مع  ضع بطا .  يشكل  خر شيا معدنية 

ية  جيب  لبطا إلصابة، ال تضع هذ  ! لتجنب  ملستخد خطو شديد على 
ملعدنية.  ملئ بالعمال 

طو فوقها  تعرضها  ية باألظافر  تطر عليها باملطرقة   لبطا • ال تثقب 
بطريقة  بأخر  صدما  هز قوية.

ية بشكل مباشر. • ال تقم بعملية حلا للبطا
ملاحلة  تعرضها للبلل.  مليا  ية للما   لبطا • ال تعّر 

ل  اية،  ما  جهز  ية على  لبطا ية  تعديلها. حتتو  لبطا • ال تقم بفك 
ية توّلد حر  تنفجر  تشتعل.  لبطا  تلفت قد جتعل 

ية,  لبطا ستخد  ثنا  , حد  ية  لبطا ستخد  لفو عن  • توقف على 
ئحة غ معتا  كانت ساخنة  ية  لبطا زينها  صد عن  شحنها , 

ا  فئة)  تغ لو ية  لبطا لطبيعي  تكو  نه من  للغاية عند ملسها (الحظ 
. خر ية بأ طريقة   شكلها  بد غ عا

لعني. قم  ك  لعني، ال تقم  لسائل   خو  ية  لبطا •  حالة تسريب 
لعني  لطبية.  تركت  لرعاية  لفو   توجه على  لعني جيد باملا  بشطف 

صابتها بضر بالغ. ية   لبطا ، فقد يؤ سائل   عال
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ية لبطا أل حسب نو 
 HP Photosmart R07 lithium ية لتا كيفية  بطا جلد    يوضح 

حد   ل تستخد مر   Duracell CP1 ية بطا لشحن  لقابلة إلعا    ion
: ملختلفة لالستخد ألنو  حاال 

الستخد نو 
 Lithium

ionCP1

لشهر) كثر من ٣٠ صو   قتصا ( متوسطجيدألكثر 
لشهر) قل من ٣٠ صو   قتصا ( جيدجيدألكثر 

، صو متكر ملفر للفال متوسطجيدالستخد 
ملفر للفيديو متوسطجيدالستخد 

ملباشر ملفر للعر  متوسطجيدالستخد 
ا إل ية  لبطا ستخد  جيدجيدمد 

ستخد شتو جيدمتوسطجة حر منخفضة/
( جيدمتوسطستخد غ متكر ( قاعد
( لقاعد جيدمتوسطستخد غ متكر (مع 

ألمد) حتياطية (لتخزين طويل  ية  جيدضعيفبطا
ية لبطا النعمعا شحن 
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ية لبطا لصو حسب نو  عد لقطا 
ل  لصو  متوسط عد لقطا  ألقصى  حلد  أل  حلد  لتا  جلد   يوضح 
 lithium ion HP Photosmart R07 ية حلصو عليها باستخد بطا ميكن 

. حد ل تستخد مر   Duracell CP1 ية بطا لشحن  لقابلة إلعا 

ية لبطا أل نو  حلد 
لعد لقطا 

لصو

ألقصى  حلد 
لعد لقطا 

لصو

لتقري للقطا  لعد 
الستخد  لصو عند 

ملتوسط
Lithium ion١١٥٢٦٠١١٥

CP1٩٠١٩٠١٣٠
لتقا صو  , فيمكنك  حد ية CP1 تستخد مر  ستخد بطا مالحظة عند 

ية  ستخد بطا ملباشر) على خال  لعر  ) Live View كثر بعد تعطيل
لشحن. Lithium ion قابلة إلعا 

لسابق، يرجى مالحظة ما يلي: جلد    

 Liveملفر لـ الستخد  لصو عند  أل لعد لقطا  حلد  حلصو على  • يتم 
لتشغيل) (١٥ ثانية  ) Playback  ( ملباشر) (٣٠ ثانية للصو لعر  ) View

الجتاهني)  لبصر ( كال  لتصغ / لتكب ستخد  . يتم  لفال تشغيل   ( للصو
حد مع توقف ملد  بع صو  سلسلة  لتقا  . يتم  لصو  ٧٥٪ من لقطا 

. للقطا ألقل بني  قائق على   ٥
 Live View ستخد قل  لصو عند  ألقصى لعد لقطا  حلد  حلصو على  • يتم 

لتشغيل) (٤  ) Playback  ( لصو ملد ١٠ ثو ملباشر) (٢٥٪ من  لعر  )
/ لتكب ستخد  يتم   ، لصو لفال  ٢٥٪ من  ستخد  ). يتم  ثو للصو

بع صو   لتقا  . يتم  لصو الجتاهني)  ٢٥٪ من  لبصر ( كال  لتصغ 
. للقطا ألقل بني  قائق على  حد مع توقف ملد ٥  سلسلة 

لعر  ) Live View ستخد لصو عند  حلصو على متوسط عد لقطا  • يتم 
لتشغيل) ملد  ) Playback ستخد لصو ملد ١٥ ثانية،  ملباشر)  ٥٠٪ من 
ستخد  يتم   ، لصو لفال  ٥٠٪ من لقطا  ستخد  . يتم  ٨ ثو للصو

لتقا  . يتم  لصو الجتاهني)  ٥٠٪ من  لبصر ( كل من  لتصغ  / لتكب
. للقطا ألقل بني  قائق على  حد مع توقف ملد ٥  بع صو  سلسلة 
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ية لبطا قيا 
 Live View  ،حلالة لتالية على شاشة  ية  لبطا    قد يتم عر مستويا شحن 

لكام متصلة  عندما تكو  لتشغيل)  ) Playback  ,(ملباشر لعر  )
بكمبيوتر  طابعة.

لتقا صو  , فيمكنك  حد ية CP1 تستخد مر  ستخد بطا مالحظة عند 
ية  ستخد بطا ملباشر) على خال  لعر  ) Live View كثر بعد تعطيل

لشحن. Lithium ion قابلة إلعا 

قائق من  جاִדا بعد بضعة  قصى  ية   لبطا قة قيا  مالحظة تصل 
مبا ال تكو  ية طاقتها  لبطا ، تستر  لكام يقا تشغيل  . عند  الستخد

ل  لقر  قة  خر  نفس  لكام مر  لية عند تشغيل  أل لقيا  قر 
 . الستخد قائق من  حلصو عليها بعد بضع  يتم 

لوصفلرمز
مها. ستخد ملائة من مد  ية ٦٥-١٠٠   باقي للبطا
مها. ستخد ملائة من مد  ية ٣٥-٦٥   باقي للبطا
مها. ستخد ملائة من مد  ية ١٠-٣٥   باقي للبطا

لكام  مها. ستتوقف  ستخد ملائة مد  قل من ١٠   ية  باقي للبطا
ملباشر. لعر  . مت تعطيل  لعمل قريب عن 

 

لعمل. ميض لكام عن  غًة. ستتوقف  ية فا لبطا

لشحن    ية قابلة إلعا  لكام تعمل بطاقة AC ( بطا
ية مثّبتة). بطا

صو حية 
ثنا  ية  للبطا

ملئها 

ية. لبطا تقو بشحن   AC لكام تعمل بالطاقة

.AC تعمل بالطاقة ية  لبطا لكام بنجا من شحن  نتهت 
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لوقت  يخ  لتا الحتفا بإعد  ، يتم  لكام ية من  لبطا لة  مالحظة عند 
ية ملد تزيد عن ١٠  لكام  بطا .   ُتركت  قائق تقريب ملد ١٠ 

لكام فيهما. قد  ستخد  قت مت  يخ  خر تا لساعة   قائق، يتم تعيني 
 . لكام لتالية لتشغيل  ملر  لوقت   يخ  لتا تتم مطالبتك بتحديث 

Lithium ion ية عا شحن بطا
لقابلة إلعا   HP Photosmart R07 lithium ion ية عا شحن بطا    ميكن 
لطاقة HP AC  قاعد  لكام متصلة مبحو  لكام عندما تكو  لشحن  

 lithium ية عا شحن بطا يض  ية. ميكن  الختيا  HP Photosmart R-series
لسريع   جتويف شحن  الختيا   HP Photosmart ية لبطا ion بشاحن 

 : مللحق  نظر   .HP Photosmart R-series الحتياطية  قاعد ية  لبطا
, صفحة ١٧١. لكام شر ملحقا 

 ، لكام يقا تشغيل  ثنا  ية  لبطا لطاقة HP AC لشحن  و  ستخد  عند 
لشحن.  عا  ثنا  لكام  خللفية  جلهة  ملوجو   كر  لذ لتشغيل/ يومض ضو 

لشاحن  ستخد  . عند  لقاعد ، فسو يومض ضو  لقاعد ستخد  عند 
ألصفر. لسريع باللو  لشاحن  ملوجو على  لضو  لسريع، سيكو 

ية فرغت  عا شحن بطا لذ تستغرقه عملية  لوقت  لتا متوسط  جلد  يوضح 
ها  ل سو تر إلشا  يض  جلد  ية. يوضح  لبطا ، حسب مكا شحن  متام

ية. لبطا عا شحن  متا  عند 
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ية لبطا مكا شحن 
قت  متوسط 

لشحنلشحن متا  ل تظهر عند  إلشا 
ا  تصا ثنا  لكام   
 HP AC لطاقة مبحو 

لكام    عند تثبيت 
 . لقاعد

ملوجو ٥-٧ ساعا كر  لذ لتشغيل/ يتوقف ضو 
ملوجو  لطاقة  لكام ( ضو  على 

يصبح  لوميض  ) عن  لقاعد على 
ملوجو  لصو  ثابت.  شاشة عر 

يض  ية  لبطا ، يتغ قيا  بالكام
لـ .

ية  لبطا  جتويف 
اللقاعد

الحتياطية ٢,٥-٣,٥ ساعة ية  لبطا يتوقف ضو 
لوميض  لقاعد عن  ملوجو  

صلة. ملتو إلضا  يستمر  
لسريع  HP لشاحن ١-٢ ساعة شاحن ملوجو على  لضو  يصبح لو 

خضر. لسريع 

لكام   ، نوصي بتر  ية مباشر لبطا لكام بعد شحن  ستخد   حالة عد 
ية  لبطا جو  لكام باختبا  لطاقة HP AC. ستقو  لقاعد  متصلة مبحو 

. ئم لالستخد لكام جاهز  بشكل  للتأكيد على  
:lithium ion ية ستخد بطا عاִדا عند  ب مر ل  لنقا  فيما يلي بعض 

كتما شحنها  ، تأكد من  ية lithium ion جديد أل مر ستخد بطا • عند 
 . لكام مها   ستخد متام قبل 

مها، سو كانت مثبتة  ستخد ية lithium ion  حالة عد  • تفر شحنة بطا
ية lithium ion ملد تزيد  ستخد بطا لكام  غ مثبتة.   يتم   
. ح  كنت ال  خر مها مر  ستخد عن شهرين، قم بإعا شحنها قبل 

شهر  عا ح تطيل عمرها. ألفضل شحنها كل ستة  ية، من  لبطا تستخد 
 lithium ion لك لشحن مبا   لقابلة إلعا  يا  لبطا يع  • يضعف  
جا حر عالية.   مها   ستخد زينها  خاصة  مت  لوقت،  مبر 
ية  ية ببطا لبطا ستبد   ، لوقت بشكل غ مقبو ية مبر  لبطا فض عمر 
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 HP Photosmart لكام HP Photosmart R07 lithium ion
.R-series (L1812A) 

ية  شحن بطا فئ عند تشغيل  لسريع  لشاحن  لقاعد   لكام   • قد تكو 
لطبيعي.  لوضع  lithium ion. هذ هو 

لسريع أل  لشاحن  لقاعد   لكام     lithium ion ية • ميكن تر بطا
لقاعد   لكام   ية   لوقت   تتسبب  ضر للبطا فتر من 

. ملشحونة  مكا با يا  لبطا ئم بتخزين  لسريع.   قم  لشاحن 

Lithium Ion يا عا شحن بطا ما عند  حتياطا 
لكام   يا   لبطا خر من  نو  يا جافة    • ال تقم بشحن بطا

لسريع. لشاحن  لقاعد  
لشاحن  لقاعد   لصحيح بالكام   الجتا    lithium ion ية خل بطا  •

لسريع.
لسريع  مكا جا فقط. لشاحن    . لقاعد   , لكام ستخد   •

ملباشر   لشمس  شعة  ية lithium ion  مكا ساخن، مثل  • ال تشحن بطا
بالقر من مصد نا مشتعلة.

  , لقاعد   , لكام ية lithium ion، ال تغطي  عا شحن بطا • عند 
لسريع بأ طريقة. لشاحن 

ية  لسريع  بد بطا لشاحن    , لقاعد   , لكام • ال تقم بتشغيل 
lithium ion تالفة بأ طريقة.

لسريع. لشاحن    , لقاعد   , لكام • ال تقم بفك 
لكهربائي  لتيا  لسريع من مأخذ  لشاحن    HP AC لطاقة و  • قم بفصل 

لسريع. لشاحن  لطاقة   و  قبل تنظيف 
ية  لبطا ية lithium ion بشكل مكّثف، فقد تبد  ستخد ببطا • عند 

  , لكام لتها من  ية   لبطا خا  لصعب  صبح من    . النتفا  
ا بأخر  ستبد ية  لبطا ستخد  لسريع، توقف عن  لشاحن    , لقاعد

لقدمية. ية  لبطا لقيا بإعا   لرجا   . جديد
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لطاقة ملؤقت للحفا على  إليقا 
لصو تلقائي  حالة  يقا تشغيل شاشة عر  ية، يتم  لبطا للحفا على طاقة 

قائق. عندما  لكام بعد ٥  يقا  يتم  أل ملد ٦٠ ثانية،  ية من  عد تشغيل 
لكام  لضغط على    تشغيل  "، يؤ  لكام  حالة "سكو تكو 

يقا تشغيل  ، يتم  لسكو ثنا حالة  لضغط على    .   يتم  خر مر 
لكام متصلة بكمبيوتر,  طابعة,   ال  كانت  ضافية،  قائق  لكام بعد ٥ 

.HP AC لطاقة و 
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 : مللحق 
لكام شر ملحقا 

. ضافية للكام      ميكنك شر ملحقا 
ملوقع   , مللحقا ملعلوما حو شر  ملزيد من 

.( لعا ا  يع   ) www.hp.com

ملوقع   , مللحقا ملعلوما حو مكا لشر  ملزيد من 
با فقط). )  www.hp.com/eur/hpoptions

لرقمية: لكام  ذ  مللحقا  فيما يلي بعض 
 HP Photosmart لكام • قاعد 

 C8887A—  R-series

لكام باإلضافة   ية  عا شحن بطا ميكنك 
، ح تكو  إلضا لشحن  ضافية  جتويف  ية  بطا

لكمبيوتر  لصو بسهولة   . ميكنك نقل  ئم لالستخد لكام جاهز 
 HP Instant سطة لكتر مرفق بصو بو سا بريد  خلا بك  

لتوصيل بالتليفزيو  .  ميكنك  أل حد  لصو مبجر ملس  Share  طباعة 
لتحكم عن بعد. لصو باستخد جها  ئح  عر شر

جها حتكم   lithium ion ية ضافية لشحن بطا يتضمن قاعد مز بفتحة 
لقابلة إلعا   lithium ion HP Photosmart R07 ية بطا عن بعد 

مريكا  )  HP AC و طاقة  USB كابل /فيديو  كابل صو لشحن 
لشمالية فقط).
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 HP Photosmart Quick Recharge Kit لسريع لشحن  • طقم 
لالتينية)  مريكا  لـL1810A—   HP Photosmart (غ متوفر  

 HP اية لكام ية lithium ion، باإلضافة   عا شحن سريع لبطا
كأنك  حة  لر ليه لتوف  Photosmart R-series. تتضمن كل ما حتتا 

لك:   م
 lithium ion ية بطا جر للسفر  صند للكام  شاحن 

لشحن. لقابلة إلعا   HP Photosmart R07

لشحن  لقابلة إلعا    HP Photosmart R07 lithium ion ية • بطا
L1812A—   HP Photosmart R-series لكام

. ملر عا شحنها مئا  ل ميكن  ية  قد عالية  بطا
 HP Photosmart لكام HP Photosmart 3.3V AC لطاقة و   •

لالتينية)  مريكا  C8912B—    R-series (غ متوفر  

.R-series ملعتمد لالستخد مع كام لوحيد  لطاقة  و  هذ هو 
كر HP Photosmart SD (للحصو على معلوما هامة حو  لذ • بطاقا 

لتخزين, صفحة ١٧٧.) جع   ، كر لذ ملعتمد من بطاقا  ألنو 
C8897A— HP Photosmart 128 MB SD كر لذ • بطاقة 
L1813A— HP Photosmart 256 MB SD كر لذ • بطاقة 
L1814A— HP Photosmart 512 MB SD كر لذ • بطاقة 

ملطلة على  سيا     HPكر لـ لذ مالحظة: ال تتوفر بطاقا 
لالتينية.  مريكا  ا  ملحيط 

 HP Photosmart جلو  لكام • حقيبة HP Photosmart عالية 
L1811A—   R-series

ملبطنة باجللد. مت  حلقيبة  لكام HP Photosmart R-series  هذ  ماية  قم 
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حلقيبة جيب خا لتخزين  لرقمية، يتضمن   HP تصميمها لكي تالئم كام
ملزيد. ضافية  يا  بطا كر  لذ بطاقا 

  www.casesonline.com قم بزيا —www.casesonline.com •
لتصميم حقيبة خاصة بك تالئم كام HP Photosmart R-series. قم 

خلاصة بك. لكام  لذ تريد حلقيبة  للو  ملا  لنمط  بإختيا 
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١٧٥ لفنية   صفا  ملو  : مللحق 

 : مللحق 
لفنية   صفا  ملو

لوصفمليز
لثابتة:لدقة لصو 

 (٢٦٩٠ × ١٩٩٤)  5.36 MP  ا إل لبكسل  •  عد 
 (٢٦١٢ × ١٩٦٨)  5.14 MP لفعا لبكسل  • عد 

لفيديو كليب: 
ا إل لبكسل  • ٣٢٠ × ٢٤٠  عد 

إلحسا  خط قطر ٩,٠٧٥ مم (١,٨/١ بوصة، تنسيق ٣:٤) CCDجها 

للو )عمق  لو ٣٦ بت (١٢ بت × ٣ 
:لعدسة لبؤ لبعد 

لعر - ٨ مم  •
ملقربة - ٢٤ مم لصو   •
• ما يعا ٣٥ مم تقريب
 ٣٩ مم - ١١٧ مم

: F عد
 f/٤,٨  f/لعر - ٢,٨  •

 f/٨,٤  f/ملقربة - ٤,٩ لصو   •

لعدسة None (ال يوجد) 

ية لر حلقيقية، تكب د  لبصر للصو  لتصغ  / لتكب ية من نو  لر د 
diopter 3،  ضبط×

لتصغ / قميلتكب /تصغ  ، ×8 تكب ×3 بصر
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لوصفمليز
ضي):لتركيز فتر ) ( Normal (  عا

اية  لعر - ٥٠٠ مم (٢٠ بوصة)  ما ال   •
اية  ملقربة - ٧٠٠ مم (٢٨ بوصة)  ما ال  لصو   •

 :( Macro (ماكر
لعر - ١٤٠ مم  ٩٠٠ مم (من ٦ بوصة  ٣٥   •

بوصة)
ملقربة -٥٠٠ مم  ١٠٠٠ مم (من ٢٠ بوصة  لصو   •

 ٣٩ بوصة)
 ( لتركيز: Normal Focus (تركيز عا عد   •

اية له) )  Infinity (ما ال  ضي)  Macro (ماكر فتر )
 ( Manual Focus (تركيز يد

ملصر ١/٢٠٠٠  ١٦ ثانيةسرعة 
حلامل  نعممسند 

ملضمن  جي ٦ ثو لفال  لنمو لشحن  عا  قت  نعم، 
لفعالة  ملسافة 

للفال
لتصغ / لتكب

ISO 400      ISO 200      ISO 100     لوضع
لعر       ٢,٧            ٤             ٦ 

             ٨,٩ قد         ١٣ قد        ١٩,٧ قد

ملقربة  ١,٥         ٢,٥           ٣,٢٥  لصو 
              ٤,٩ قد      ٨,٢ قد        ١٠,٧ قد

جي خلا اللفال 
لفال Auto Flash (فال عد   ( لفال يقا تشغيل  ) Flash Off

ر)   أل للو  لعيو   ) Red-Eye ضي)  فتر تلقائي) (
Night (ليًال).   ( لفال Flash On (تشغيل 

لصو ١,٥ بوصة - مصفوفة ملونة نشطة TFT CCD مز بإضا شاشة عر 
خلفية، ١١٩,٥٤٨ بكسل (٤٩٤ × ٢٤٢)
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لوصفمليز
خلية مع MB 27 تقريًبا لتخزين لتخزين  كر فال   32 MB •

. لصو
كر لذ • فتحة لبطاقة 

 Secure Digital كر لذ لكام بطاقا  • تعتمد هذ 
 8 MB MultiMediaCardTM (MMC)  (SD)  

ا  لتحقق من  ل مت   MMC عتما  بطاقا . يتم  ك  
صفا MultiMediaCard  فقط.    فقة مع مو متو

لشعا  فقة حتمل   ملتو  MMC كر لذ بطاقا 
مة. لر لبطاقة   MultiMediaCard على 

سر من بطاقا  ا  • يوصى بإستخد بطاقا SD، حيث 
كتابتها.  لبيانا  MMC  قر 

كر تصل سعتها   لكام بطاقا  • قد تعتمد هذ 
لرغم من  HP قد قامت بإختبا ما يصل  GB 2، على 

ل  لبطاقا    MB 512 ميغا بايت فقط. ال تعمل 
لسعة  لبطاقة   تبلغ سعتها ما يزيد عن GB 2.  ال تؤثر 

لكب  مللفا  لكن يؤثر عد   ، لكام ִדا على   لكب 
. لكام ملطلو لتشغيل  لوقت  كثر من ٣٠٠) على  )

كر  يعتمد على  لذ ل ميكن حفظها   لصو  •  عد 
جع سعة  ) ( لصو عد Image Quality (جو 

, صفحة ١٨١). كر لذ

لتقا  خيا 
لصو

ضي) فتر • Still (ثابت) (
لثابتة   لصو  لتقا  ) - يتم  • Self-Timer (مؤقت 

لفيديو كليب بعد تأخ يستمر١٠ ثو
• Self-Timer - 2 shots (مؤقت  – لقطتني) - يتم 
،  يتم  لثابتة بعد تأخ يستمر ١٠ ثو لصو  لتقا 

 . لثانية بعد حو ٣ ثو لثانية   لصو  لتقا 
. ملنفر بعد تأخ يستمر ١٠ ثو لفيديو  لتقا  يتم 

لكام ٣ صو بشكل متتا  ) - تلتقط  ندفا ) Burst •
ملؤقت. ملخز  ملمكنة للكام ح ميتلئ   لسرعة  حسب 
 ،( لثانية (تتضمن صو • Video  (فيديو) - ٣٠ صو  

لكام كر  ح تنفد 
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لوصفمليز
لصو د لتقا  لثابتة) - ميكن تسجيل ٦٠ ثانية  لصو  ) Still pictures •

قصى
لصو غ متوفر لتقا   - ( ندفا ) Burst •

لصو  لفيديو كليب) - يتم تسجيل  ) Video clips •
تلقائي

لتصوير Landscape ضا  Action (حركي)  ضي)  فتر  Auto (تلقائي) (
 Beach/Snow Portrait (صو شخصية)  (منظر طبيعي) 

 Aperture Priority لشمس)  Sunset (غر  (شاطئ/ ثلج) 
Document (مستند)  ما)  Panorama (بانو ملنفذ)  لوية  )

ضعي).  ) My Mode

عد جو 
لصو

5MP  •
ضي) فتر ) 5MP  •

 3MP  •
 1MP  •
VGA  •

لضغط)  لدقة  صصة ( عد جو صو    •
 عد تعويض 

لتعر
 EV ي من –٣  +٣ ضي). ميكن تعيينه يد فتر Auto (تلقائي) (

.EV بزيا ٣/١ ( لتعر (قيمة 
لة  عد معا
ألبيض للو 

Shade (ظل)  س)  ) Sun ضي)  فتر Auto (تلقائي) (
سنت)  Fluorescent (فلو ما فاتح )  ) Tungsten

( Manual (يد

AE ضي) عد قيا فتر لتركيز) ( ) Center-Weighted Average (متوسط) 
ملوقع). ) Spot

 ISO 400عد سرعة  200  100 ضي)  فتر Auto (تلقائي) (

إلضا  عد 
ملحكمة  

 High Low (منخفض)  ضي)  فتر يقا تشغيل) ( ) Off
(مرتفع).

أللو ضي)  Black & White عد  فتر لو كاملة) ( ) Full Color
  .( بيض)  Sepia (ب سو  )
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لوصفمليز
لتشبع High (مرتفع).عد  ضي)  فتر Medium (متوسط) ( Low (منخفض) 

حلد High (مرتفع).عد  ضي)  فتر Medium (متوسط) ( Low (منخفض) 

لتباين High (مرتفع).عد  ضي)  فتر Medium (متوسط) ( Low (منخفض) 

لوضع   عد 
 AE قوسني

 EV ٠,٧ +/-  EV ٠,٣ +/- ضي)  فتر يقا تشغيل) ( ) Off
EV ١ +/-

عد ختم 
لوقت يخ  لتا

يخ فقط)  لتا ) Date Only ضي)  فتر يقا تشغيل) ( ) Off
لوقت). يخ  لتا ) Date & Time

لتشغيل تكب صو ثابتة  ×140 على Image Display (شاشة تكب 
( لصو عر 

لضغط لثابتة. تنسيق  •  JPEG (EXIF) للصو 
• MPEG1 للفيديو كليب

جها عا USB Mini-AB، يسمح بتوصيل USB (A to لو  •
 USB (Mini-A to B)  بكمبيوتر  توصيل (Mini-B

  HP Photosmart فقة مع بطابعا معينة ( طابعة متو
 (PictBridge

DC 3.3 Vdc @ 2500 mA خا  •
HP Photosmart R-series لكام • قاعد 

حسا  جها 
الجتا

نعم

لقياسية صفا  • PTP transfer (15740)ملو
MSDC transfer •

NTSC/PAL •
JPEG •

MPEG1 •
DPOF 1.1 •

EXIF 2.2 •
DCF 1.0 •

PictBridge 1.0 •
USB 2.0 •
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لوصفمليز
جي للطاقة: ٢,٣  (مع تشغيل صو  لطاقة لنمو  الستخد 

لطاقة. ألقصى الستخد  حلد    ٤ .( LCD

لطاقة ما يلي: تتضمن مصا 
حد   lithium ion HP Photosmart R07 ية ما بطا  •

 HP Photosmart R-series لشحن لكام قابلة إلعا 
حد تستخد   Duracell CP1 ية  (L1812A)،  بطا

لشحن  لقابلة إلعا  ية  لبطا عا شحن  . ميكن  حد مر 
لكام  لطاقة HP AC  قاعد  و  لكام باستخد   

ية. ختيا  HP Photosmart R-series
 HP AC (3.3 Vdc ، 2500 mA لطاقة و    •

(8.25 W
 HP Photosmart R-seriesية لـ إلختيا لكام  • قاعد 

لطاقة HP AC  بالقاعد  لكام مبحو  لشحن   عا 
لتوسط  لشحن  قت   :HP Photosmart R-seriesية لـ الختيا

. ٥-٧ ساعا
جية  خلا ألبعا 

للكام
لعدسة: نكما  لكام  يقا تشغيل  ثنا  لقياسا  ا  مت 

 ( تفا ) × ٦٠ مم ( ) × ٣٥,٣ مم (عر ٩٨,٥ مم (طو
) × ٢,٣٦ بوصة  ) × ١,٣٩ بوصة (عر ٣,٨٨  بوصة (طو

( تفا )
يةلو طل)  بطا ١٨٠ غر (٠,٣٩٦٩ 

حلر جة  لتشغيل:نطا  عند 
يت) عند  جة فهر جة مئوية (٣٢  ١٢٢   ٠  ٥٠

طوبة نسبية ١٥  ٨٥٪
لتخزين: عند 

يت) عند  جة فهر جة مئوية (-٢٢  ١٤٩   ٣٠  ٦٥-
طوبة نسبية ١٥  ٩٠٪

لعماللضما حد يدعمه مركز HP لدعم  ضما ملد عا 



١٨١ لفنية   صفا  ملو  : مللحق 

كر لذ سعة 
زينها  ل ميكن  لثابتة  ملتوسط للصو  حلجم  لتقري  لعد  لتا  جلد      يسر 

لك عند تعيني  ل تبلغ سعتها ٣٢ ميغا بايت  خلية للكام  لد كر  لذ  
ملتوفر  قائمة  ملختلفة  ( لصو عد Image Quality (جو  لكام  

.( لتقا صو ) Capture

ل تبلغ سعتها ٣٢ ميغا بايت بأكملها لتخزين  خلية  لد كر  لذ مالحظة ال تتوفر 
 . خلية للكام لد لعمليا  ستخد بعضها   لك ألنه يتم   , لصو

زينها  ل ميكن  لثابتة  لصو  عد  لفعلية للملفا  ألحجا  ، ستتنو  يض
فق ملحتو كل  خلية،  لد كر  لذ خلية للكام   بطاقة  لد كر  لذ  

صو ثابتة.
 5MP (2.5 لكل منها MB) ١٠ صو

ضي) فتر ) 5MP(1.25 لكل منها MB) ٢١ صو
  3MP (800 لكل منها KB) ٣٣ صو
 1MP (500 لكل منها KB ) ٥٤ صو
  VGA (150 لكل منها KB) ١٨٠ صو



١٨٢HP Photosmart R707ملستخد لـ ليل 



١٨٣ لضما : معلوما  مللحق 

: مللحق 
لضما معلوما 

ملحد لشركة  لضما   بيا 
hewlett-packard

   HP Instant Share مع HP photosmart R707 لرقمية لكام  تأ 
د ملد سنة. بضما 

مج  , بر مللحقا  , ألجهز لنهائي,   ملستخد  لعميل,  • تضمن HP لك, 
 , لشر يخ  لصنعة بعد تأ ملا  لعيو   لتجهيز خالية من   ,HP

ثنا  لعيو  ية من  شعا بوجو   HP تسلمت  . عال ملذكو  لفتر   
ل  ملنتجا  ستبد  ما تصليح   ها  ختيا , تقو HP, حسب  لضما فتر 
لة لتلك  ملستبدلة قد تكو جديد  معا ملنتجا  ا تالفة.   إلثبا بأ مت 

ئها. جلديد  
 , لشر يخ  ة بعد تأ ل ا ال تفشل  تنفيذ تعليما  • تضمن HP لك 

نامج  ل لصنعة عند  تثبيت  ملا  لعيو   , بسبب  عال ملذكو  لفتر   
شعا بأ  لضما  ثنا فتر   HP مها بشكل صحيح.  تسلمت ستخد
ة  ل ل تفشل  تنفيذ تعليما  نامج  ل عيب, فإ HP ستقو بإستبد 

. لعيو بسبب تلك 
.  كانت  ألخطا • ال تضمن HP تشغيل  منتج بد توقف  خلو من 

صال  منتج به عيب  لوقت, على  HP غ قا ، خال فتر مناسبة من 
إلعا  ملنتج لك بعد  ن  , فتقو HP  بر  لضما فًقا لشر  له  ستبد  

لسريعة للمنتج. 
جلديد   لة لتلك  جز معا تصنيعها معا •  منتجا HP قد حتتو على 

لعرضي. مبا كانت خاضعة لإلستخد  ل  ألجز  ئها  على 
) صيانة غ صحيحة  غ مالئمة  ة عن ( لنا لعيو  لضما ال يشمل    •
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ل غ  ملستلزما  ألجز   لتوجيه,  نامج, عملية  ل  ( ) , ملعاير  
 ( ) , الستخد ملرخص ֲדا  سو  لتعديال غ   ( ) ,HP متوفر من قبل

) جتهيز  )  , ملنشو لبيئّية للمنتج  صفا  الفة للمو لتشغيل  ظر 
لصحيحني. لصيانة غ  ملوقع  

لمحلي، تك  لقان  ل يسمح به  ألقصى  فًقا للح   •
ال يج   حي   ل لضمانا  عال  ك  لم لضمانا 

يح  ضمنياً,  ً كا ص , س خ م  ن ضما  ش 
لش  لضمانا   ي  ف HP بالتح ت ًيا  شفهًيا  خ

لمالئمة أل غ  ضية  لم لج  ي  لتس لضمنية لقابلية 
ملقاطعا ال تسمح بالتحديد بشأ  لد    , لبلد .  بعض  محّ

إلستثنا قد  عال   ملذكو  لتحديد  لضمنية, فلذلك  لضمانا  مد 
قد تكو حقو  د  قو قانونية  لضما  ال تنطبق عليك. مينحك هذ 

لة  من  لة   من  تلف من بلد  بلد,  هي  خر متوفر لديك 
مقاطعة  مقاطعة. 

 HPملحد لكل منتج   بلد/منطقة  مكا يكو لـ  HP يسر ضما •
تلف  ل يتم فيها تسويق منتج HP. قد  ألماكن  ملنتج   جد لدعم  فيه تو
ملنتج,  ملحلية. ال تقو HP بتغي شكل  ملعاي  لضما حسب  مستو خدمة 

ملنتج قد مت تصميمه  ظيفته لكي جتعله يعمل  بلد  يكن  مته    مد مال
سبا قانونية  تنظيمية. للعمل فيه بسبب 

يضا  لتع لمحلي، تع  لقان  ل يسمح به  ألقصى  فًقا للح   •
حي  ل يضا  لتع لضما هي  لمنص عليها في بيا 

ها  , ال تعّ HP  م عال ك  لم . بإستثنا  حة ل لممن
ية خسائ  لي ع  ل مس ألح آلخ بأ حال م 

ضية  تابعة (بما في  , خاصة, ع للبيانا س كان مباش
 , ض ية  لي ع  ),  مس خل  للبيانا ل خسائ لل
خ  ,  ن  إلخالل للض لعق   لى  ً كان تستن  س

ملقاطعا ال تسمح بإستثنا   لد    , لبلد .  بعض  ألشيا م 
عال قد ال  ملذكو  لتحديد  لتابعة, فلذلك  لعرضية   ألضر  بتحديد 

تنطبق عليك.



١٨٥ لضما : معلوما  مللحق 

لق  باستثنا   , لبيا ك في ه  لم لضما  •  ش 
يلها  ها  تع ها  تقيي ستثنا ، ال يج  ن لمسم به قان

ل بها في  لمعم مية  إلل نية  لقان لحق  يج  تك ضم 
. لمنتج ل بيع ه 

ملو لتخلص من 
اية حياִדا: ل قد تتطلَّب تعامال خاًصا   لتالية  ملو  تو منتج HP هذ على 

لشحن ية Lithium ion قابلة إلعا  • بطا
ملعدنية لعناصر  للحا   لرصا  سبيكة  • معد 

لبيئة.  للحصو على  نني  ملا يتم تنظيمها بسبب قو لتخلص من هذ   
حتا  ملحلية   لسلطا  جعة  لرجا مر لتصنيع,  عا  لتخلص   معلوما حو 

.(EIA) (www.eiae.org) نية إللكتر لصناعا 

ما حتذير 
لكام كما ال حتا  لكهربائية, ال تقم بفتح صند  لصدما  • لتجنب 

. ملعتمد للتصليحا  HP جعة مركز خدمة تصليحها بنفسك. قم مبر
ئد قد يؤ  لز لرطوبة  لكام   لكام جافًة.  تعّر  • حافظ على بقا 

  ضعيف.   
. ً لكام فو ستخد  , توقف عن  لكام خل  لرطوبة   خو  •  حالة 

. خر مها مر  لقيا باستخد لكام ح تصبح جافًة قبل  تر   
عا شحن هذ  لشحن, فال حتا  ية غ قابلة إلعا  ستخد بطا • عند 

ملنتجة.  لشركة  ية من قبل  ألما  للبطا تبع حتذير  ية.  لبطا
عا   ية  لبطا لتخلص من  تبع تعليما   , يا لبطا لتخلص من  • عند 

ل يوصى ֲדا  منطقتك. شا  إل ملنتجة   لشركة  ية من قبل  لبطا
يا  ثقبها. لبطا ر  ال تقم 

لكام  لشحن   لقابلة إلعا   lithium ion ية عا شحن بطا • ميكن 
 HP لكام لطاقة HP AC  قاعد  لكام متصلة مبحو  عندما تكو 
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ملعتمد   AC لطاقة و  ية. قم بإستخد  الختيا  Photosmart R-series
ستخد  خلاصة بك فقط.   ملعتمد من قبل HP للكام  لكام   قاعد 
لكام   لغ معتمد قد يضّر  لكام  و طاقة AC غ معتمد  قاعد 
لضما  لك  تبطيل  لك, قد يؤ  . باإلضافة   ضع خط يؤ  

خلا بك.



١٨٧ فهر

A
٢٤   AF light

٢٤   AF viewfinder light

H
HP Instant Share

  HP Instant Share ستخد قائمة
١٠٣

٢٣    HP Instant Share لز
حتديد صو منفر  ١٠٦
لصو  ١٠٤ حتديد كافة 

   HP Instant Share صيص قائمة
٩٨

يقا تشغيل  ٩٨ تشغيل/
٩٨   HP Instant Share 

صف ١١ , ٩٧
L

 LEDs
٢٤   AF ضو
ضو فيديو  ٢٤

M
٤٨   My Mode
ستخد  ٥٢

ملفضلة  ٥٢ إلعد 

ملحفوظة    إلعد  لفرعية  لقائمة 
٥٣

U
USB

عد  ١١٩ لتكوين 
لكام  ٢٧ صلة موجو  

لكام جز 
لسفلي  جلز  جانبها،  ملقدمة، 

منها   ٢٦
ختبا تشخيصي  ١٥٣

ملوجو  ملصغر  لصو  لتحكم    
لتصغ  / لتكب بذ 

لتصغ   ٢٢
لتكب  ٢٢ لتصغ   حتكم 
لتحكم  ٢٢ سهم بوحد   

لكام  ٢١   
١١٥  ( إلعد ) Setup ستخد قائمة

لصو  ٨٠ ستعر 
صالحها   ملشكال  ألخطا  ستكشا 

١٢٣
لكام لتحكم LED على  ضا شاشة 

لتركيز  ١١٧ ضو  مساعد  
عد  ١١٦  ، لكام صو 

فهر



فهر١٨٨

عد  ٦٨ كمة،  ضا 
ملوجو بالكام ملصابيح)  ) LED ضو

كر   ٢١ لذ لطاقة/ ضو 
لذ   ٢٦ ملؤقت  ضو 

لتركيز   ٢٦ ضو مساعد 
لذ   ٢٦ مليقا  ضو 
لكام  ١٢٤ عا تعيني 

١٦٧   lithium ion ية عا شحن بطا
عا تعيني  ١٢٢  ، عد
ليد  ٤٠ لتركيز  عد 

ية  ١٦٤ لبطا أل حسب نو 
ضعي  ٥٣ ملحفوظة   إلعد 

ملوجو بالكام   ٢٦ مضة  لو ألضو 
ملباشر  لعر  ملوجو  شاشة  ألقو 

٣٦
نامج، تثبيت  ١٩, ٢٠ ل

يا لبطا
ستخد  ١٦٢ طالة مد 

١٦٧   lithium ion عا شحن
لسريع  ١٧٢ لشحن  طقم 

لنو  ١٦٥ لصو حسب  عد لقطا 
قيا  ١٦٦

لنو  ١٦٤ أل حسب   
مها  ١٦١ ملوصى باستخد ألنو   

ية لبطا
با موجو بالكام   ٢٧

تثبيت  ١٤

حد  ١٦١ ل تستخد مر  ية  لبطا
عد  ١٨, ١١٨ لوقت،  يخ  لتا

عد  ٧٣ لتباين، 
لتركيز

عد  ٣٨
ستخد  ٣٦  ، قو

تثبيت  ٣٧
نطا  ١٧٦

لغا   ٤٦ لتلقائي،  لتعر 
لتكب

الستخد  ٨٥
لتوصيال

  PTP توكو نقل صو  كجها بر
١١٩

 Mass Storage Device Class 
١١٩   (MSDC) 

لكام  ٢٧  ، حلاال
عد  ٧٢  ، حلد

حلذ  ٨٩
لعميل   عم  حلصو على مساعد من 

١٥٤
ية  ١٦٢ لبطا ستخد  حلفا على مد 

لف  ١٥٤ لدعم 
خلية لد كر  لذ

لصو  ١٨١ سعة 
٢٣   MF لز تركيز

صف   ٢٣ لز تشغيل، 
لز طباعة

ستخد  ٨٣



١٨٩ فهر

صف  ٢٣
صف   ٢٣  ، لز فال
صف   ٢٥ لز فيديو، 

ية  ٣٦ لر د  ملوجو   لصليب 
لصو

كمة  ٦٨ ضا 
لصو  ٥٨ عد جو 

صصة  ٦٠ عد جو صو 
٦٥   ISO عد سرعة
٦٦   AE عد قيا

ألبيض  ٦٢ للو  لة  عد معا
لتكب  ٨٥

ملتبقي  ٨٢ لعد 
كر  لذ ملحفو   لعد 
خلية  ١٨١ لد

ير  ٩٦ تد
٧٤   AE تقويس
كنة  ٥٧ جعلها 

كنة/فاحتة جد  ٥٧
للو  ٦٤ جة 

لوقت  ٧٦ يخ  لتا طباعة 
ملصغر  ٨٤ لصو  عر 

كة  ٩٧ مشا
لصو  جها كمبيوتر  ١٠٩ نقل 

ما  ٤٩ لبانو ضع 
أللو  ٧٠ عد   
لتباين  ٧٣ عد   
لتشبع  ٧١ عد   
حلد  ٧٢ عد   

ملصغر لصو 
عر  ٨٤

لطاقة
يقا  ١٧ تشغيل/

ية  ١٦٦ لبطا مو مستو شحن 
ضو  ٢١

صفا  ١٨٠ مو
ملباشر لطباعة 

لصو  ٨٣ حتديد 
ملباشر لعر 

ستخد  ٣٥
لتشغيل ملباشر عند  لعر 

عد  ١١٨
لتلقائي  ٤٦ لتعر  لغا 

ئم لقو
١٠٣   HP Instant Share

لتشغيل  ٨٦
لصو  ٥٥ لتقا 

لكام
ختبا تشخيصي   ١٥٣

عا تعيني  ١٢٤
لفنية  ١٧٥ صفا  ملو

يقا  ١٧ تشغيل/
شر حقيبة  ١٧٣

جل  ١٧١ شر ملحقا من 
للغة

أل  ١٧ لتشغيل  ختيا عند بد 
إلعد   ١٢١ تغي 

كر  ٨٢ لذ ملتبقية   ملساحة 



فهر١٩٠

صالحها   ألخطا  ستكشا   ، ملشكال
١٢٣

لفنية  ١٧٥ صفا  ملو
لذ ملؤقت 

ستخد  ٤٤
عد  ٧٠  ، لصو لو 

عد   ٤٨  ،(AV) ملنفذ لوية  لوضع 
عد  ١٨ يخ،  لتا لوقت 

ندفا
ستخد  ٤٦

٢٣  
اللتقا ضا 
عد  ٤٦

لكام  ٢٧ ضا 

لكام    ١٢٥ ستخد  برنامج، 
HP Image Zone برنامج

تثبيت  ١٩
ستخد  ١٢٥ عد 
ضا  ١٩, ٢٠ برنامج 

يا بطا
حد  ١٦١ CP1 تستخد مر 

١٧٢  lithium ion شر
لسريع  ١٧٢ لشحن  موعة 

حد  ١٦١ ستخد ملر   ،CP1 ية بطا
lithium ion ية بطا
عا شحن  ١٦٧

شر   ١٧٢

كر لذ بطاقة 
لكام   ٢٧ با موجو  

تثبيت  ١٣
صو متبقية  ٨٢

تثبيت
نامج  ١٩, ٢٠ ل

ية  ١٤ لبطا
ملعصم  ١٢ شريط 

كر   ١٣ لذ  بطاقة 
لصو حتديد 

ملباشر  ٨٣ للطباعة 
حتديد صو

١٠٦   HP Instant Share لوجها
لصو  ٩٦ ير  تد

تركيز
ليد  ٤٠ لتركيز  عد 

لبحث  ٣٩ لوية 
٢٣   

تسجيل
فيديو كليب   ٣٤
كليب صو  ٩٥
كليب صو   ٣٢

عد  ٧١ تشبع، 
لطاقة  ١٧ يقا  تشغيل/

ستخد  ٨٠  ،(Playback) تشغيل
تعر قليل لصو  ٥٧

لصو  ٥٦ لتقا  تعليما خليا قائمة 
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لتقا  تعليما مباشر خليا قائمة 
لصو  ٥٦

عد  ٥٧  ، لتعر تعويض قيمة 
لتكوين   ١٢٠ عد  تليفزيو 

/ تصغ بصر  ٤١ تكب
قمي  ٤١ / تصغ  تكب

لدعم للمستخدمني  ١٥٤ تقدمي 
لطويلة    لتعر  لتشويش، فتر  تقليل 

٤٩
لعيو ر من  أل للو  تقليل 

لعيو   ٩١ ر من  أل للو  لة 
صف  ٤٤

تكب
لتصغ  ٢٢ / لتكب  حتكم بذ 

/تصغ تكب
صف  ٢٢  ، لتصغ / لتكب  

لصو  ٨٥ تكب 
ية  ١٦٢ لبطا ستخد  متديد مد 

توصيال
ها كمبيوتر   ١٠٩

بطابعة  ١١٢

كنة  ٥٧ جعل صو 
جعل صو فاحتة  ٥٧

جها كمبيوتر، توصيل كام بـ  ١٠٩
Macintosh جها كمبيوتر

لتوصيل بـ  ١٠٩
Windows جها كمبيوتر

لتوصيل بـ  ١٠٩

لتشغيل  جها كمبيوتر يعمل بنظا 
Macintosh
ضا  ٢٠ برنامج 
نامج  ٢٠ ل تثبيت 

لتشغيل  جها كمبيوتر يعمل بنظا 
Windows
ضا  ١٩ برنامج 
نامج  ١٩ ل تثبيت 

لصو جو 
عد  ٥٨

صص  ٦٠ عد 

لفو  ٣٢ الستعر  ثنا  حذ 

لعميل  ١٥٤ عم 
ملنتج  ١٥٤ عم 

خلطأ سائل 
لكام  ١٤١  

٩٨   HP Instant Share 
ملصر  

لبؤ   ٣٦ لتعر  تثبيت 
صف   ٢٥

صف   ٢٢ فق،   قائمة مو
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عد  ٦٥  ،ISO سرعة
عد   ١١٦  ، لعر سطو 
خلية  ١٨١ لد كر  لذ سعة 

لوضع,  ٣٠ شاشة 
لصو شاشة عر 
ستخد  ٣٥

٢٣    (Live View) لز عر مباشر
لوضع  ٣٠ شاشة 

صف   ٢٣
لصو  ٨٢ ا عد  شاشة ملخص 

لكام  ١٧١ شر ملحقا 
فا بالكام  ١٢ ملعصم،  شريط 

، شر  ١٧٣ صند للكام
صو

لذ  ٤٤ ملؤقت  ستخد 
اللتقا  ٤٦ ضا 

تسجيل كليب صو   ٣٢
كنة  ٥٧ جعلها 
صو ثابتة   ٣١

لتقا  ٣١ صو ثابتة، 

كر  ٢١ لذ ضو 
صف  ٢١  ، كر لذ لطاقة/ ضو 

لفيديو ٢٤ ية  د  ضو 
لتركيز ضو مساعد 

عد  ١١٧
صف  ٢٦

لوقت  ٧٦ يخ  لتا طباعة 
لصو طباعة 

٩٧   HP Instant Share ستخد
ملباشر  ٨٣ لصو للطباعة  حتديد 

لطابعة  ١١٢ مباشرً  
طباعة مباشر

لكام  جها  لصو من  طباعة 
لكمبيوتر   ١١٢

عد  ٤٨  ،F عد
ملتبقية  ٨٢ لصو  عد 

خلية  ١٨١ لد كر  لذ لصو   عد 
لصو عر 

لتشغيل  ١١٨ عد  عر مباشر عند 
عر مباشر
٢٣   

لتشويش   لطويلة، تقليل  لتعر  فتر 
٤٩

١٥   AC لطاقة فا مبحو  إل فريت، 
فال



١٩٣ فهر

ستخد  ٤٣
عد  ٤٣
صف   ٢٦
فيديو كليب

 تسجيل  ٣٤
تشغيل  ٨٠

لكام قاعد 
شر  ١٧٢

لقاعد  ١٢ خا  حد 
صف  ١٢

لكام   ٢٧ صلة موجو  
ستخد  ٣٠  ،( قائمة Help (تعليما

HP Instant Share قائمة
ستخد  ١٠٣

عد  ٩٨
حتديد صو منفر  ١٠٦
لصو  ١٠٤ حتديد كافة 

صيص  ٩٨
ستخد  ٨٦ لتشغيل،  قائمة 

لصو لتقا  قائمة 
ستخد  ٥٥

لقائمة  ٥٦ تعليما خليا 
ئم قو

٣٠  ( Help (تعليما
نظر عامة  ٢٨
عد   ١١٥  
لكام  ٢٨ ئم  قو

ية  ١٦٦ لبطا  ، قيا
عد  ٦٦  ،AE قيا

كليب صو
تشغيل  ٨٠

، تسجيل  ٣٢, ٩٥ كليب صو
 Macintosh كمبيوتر

لكام   ١١٩ عد USB على   

ية لر د 
ستخد  ٣٦
ضو  ٢٤

لصليب   ٣٦
, كام   ١١٩ ألقر ر 

 HP AC لطاقة و 
شر   ١٧٣

١٥    HP AC  ,لطاقة و 
AC لطاقة و 
شر   ١٧٣

صلة للكام  ٢٦
HP AC لطاقة و 

شر   ١٧٣
حلفا على  ١٦٢ ية،  لبطا ستخد  مد 

لصو  ٩٧ كة  مشا
عد  ٦٢ ألبيض،  للو  لة  معا

عد  ٦٤  ، ي ألبيض يد للو  لة  معا
لصو  ٦٤ لو  معاير 

ما  ٩٦ لبانو معاينة 
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ستخد  ٩٢  ، لصو معلوما 
لضما  ١٨٣ معلوما 

صف   ٢١  ، إليقا لتشغيل/ مفتا 
صف   ٢١ لطاقة،  يقا  مفتا تشغيل/

لكام  ١٧١ ملحقا 
عد  ٤٨ منفذ، 

يب  ١٥٤ قع HP على  مو
١٥٤   HPيب لـ قع على  مو

مؤقت 
ضو   ٢٦

صف   ٢٦  ، فو ميكر

ستخد  ٩٢  ، نصائح للصو
نطا

لتركيز  ٣٨ عد 
لتركيز  ١٧٦
١٧٥   F عد

لصو  بطاقة  ١٢١ نقل 
لصو  جها كمبيوتر  ١٠٩ نقل 

صف    سهم،  حد حتكم تتضمن  
٢٢

صال
٢٧   USB

لكام  ٢٧ حامل 
لقوسني ٧٤    AE ضع

ما لبانو ضع 
ستخد  ٤٩

ما  ٩٦ لبانو معاينة 
ضع AE  قوسني  ٧٤
عد  ٤٧ ضع حركي, 

عد ٤٧ ضع شاطئ/ثلج, 
ملوجو بالكام   ٢١ ألضو  ميض 

عد   ٤٨ ملنفذ،  لوية   Av ضع
قمي  ٤١ /تصغ   تكب

قمي)   /تصغ   digital zoom (تكب
٤١
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